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Vilket syfte har APU i frisör-
utbildningen?  

APU varje vecka eller i längre sammanhängande perioder? 

    

Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om vilket syfte APU har i frisörutbildningen och om skolan skall erbjuda 

APU varje vecka, eller i längre sammanhängande perioder? Syftet med studien har varit att 

bland annat undersöka vilket APU-upplägg som i utbildningssyfte är mest relevant och varför. 

För att få kunskap och information om vad branschen, rektor, frisörlärare samt handledare 

tyckte, har jag intervjuat ett antal personer. Intervjuerna var kvalitativa och strukturerade för att 

få deskriptiva svar. För att kunna få en så detaljerad analys som möjligt använde jag en digital 

bandspelare. Intervjuerna tog 20 till 30 minuter vardera. I studien har det visat sig att de flesta 

var lyhörda för båda uppläggen, de hade också erfarenhet av båda uppläggen men när jag 

frågade hur informanterna önskade att upplägget kunde vara, kom ett enhälligt svar från rektor, 

handledare samt frisörlärare. I utbildningsperspektiv, för att även bygga upp en kundkrets, 

menar majoriteten, att APU kontinuerligt varje vecka är att föredra. Branschen däremot hade en 

annan uppfattning, menade att varje skola/rektor själv beslutar om vilket upplägg som gynnar 

dem. Beslutet behöver inte vara för evigt utan måste utvärderas med jämna mellanrum.  

. 
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Abstract 

 

What purpose the APU has been in hairdressing education?  
 

This essay is about what purpose the APU has been in hairdressing education and if school 

should offer APU every week or in longer consecutive periods? The purpose of this study  

was to examine which of the APU arrangement of the educational purpose is most relevant  

and why. To gain knowledge and information about what the industry, principal, hairdressing 

teachers and mentor thought, I have interviewed a number of people. The interviews were 

qualitative and structured to descriptive answers. In order to get into as much detail as possible, 

I used a digital tape recorder. The interviews took 20 to 30minutes each. The study showed that 

most were susceptible to both arrangements. They also had experience of both arrangements,  

but when I asked how informants wished how APU should be used, a unanimous response 

came from the  principal , mentors  and hairdressing teachers. The educational perspective, to 

build a customer base, says the majority, that the APU continuously every week is preferred. 

The industry, however, had a different opinion, said that each school / principal decides on the 

arrangement that benefits them. The decision need not be forever, but it must be evaluated 

periodically. 

. 

 

 

 

 

 

Keywords: APU approach, hairdressing program, supervisor, professional knowledge, 

journeyman´s certificate. 

 

 

(APU= work-placement trainer, work-based education, job training). 
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1. Inledning 

Under mina fyra år som frisörlärare på ett kommunalt gymnasium, har elevernas arbetsplats-

förlagda utbildning (APU) förändrats från att ha varit varje vecka alla tre läsåren, till längre 

sammanhängande 9-veckors perioder i årskurs två och tre. Handledare, elever och föräldrar 

reagerade på detta. En handledare samt en elev välkomnade beslutet med anledning av att det 

ibland kunde vara problem med kundunderlaget som minskar vissa perioder på salongen under 

året. En handledare och förälder menade, att det lilla kundunderlag som eleven hade byggt upp, 

nu kunde komma att raseras. Det var anledningen till att jag blev nyfiken på vad APU har för 

syfte i frisörutbildningen samt om frisörutbildningen borde erbjuda APU varje vecka eller i 

längre sammanhängande perioder.  

 

Förra läsåret ändrades således APU:n på vår skola till 9-veckors sammanhängande perioder. 

(Åk 3 är ute på höstterminen och åk 2 är ute på vårterminen). Av de elever som redan varit ute 

på APU, hade några fått egna stamkunder, vilka enligt egna önskemål ville boka in nya tider för 

klippning av håret ett antal veckor senare. Frisörernas kunder har ofta för vana att boka i tid, för 

att få den tid de önskar. Med detta menar jag inte att alla kunder vill boka en ny tid direkt. Jag 

menar stamkunder som dels är nöjda med resultatet av klippningen, dels det sociala samspelet 

mellan frisör och kund. 

 

Det är kutym att man som frisör ”arbetar in” en kundkrets vilket kan ta några år. Därför är 

frisören mycket mån om alla kunder och försöker att tillfredställa deras önskemål och föreslå  

att boka in en ny tid till nästa hårbehandling. Frisörernas stamkunder återkommer ungefär med 

sex veckors intervaller, vilket efter en tid även elevernas blivande stamkunder gjorde. På 

salongen hade eleven nu uppnått ett mål, det vill säga början till att skapa en egen kundkrets. 

Kundkretsen är viktigt för alla frisörer, även för blivande frisörer. 

 

I och med förändringen av APU-perioder kontaktade flera av handledarna mig och de undrade: 

”Vad ska vi göra med elevens kunder nu, när eleven inte är här varje vecka”?  

 

Jag vill med den här uppsatsen undersöka vad handledare, frisörlärare, och frisörbranschen, då i 

form av Frisörföretagarna, samt skolledare, har för erfarenhet och upplevelser om olika APU-

upplägg. Även vilket syfte APU har för utbildningen, vilket jag kommer att analysera med hjälp 

av Robert Höghielms
1
 teorier kring yrkes-kultur, yrkespraxis och yrkeskunskap. Likaså kommer 

jag att använda mig av Lev Vygotskijs
2
 teorier kring språk och tänkande,. Resultatet kommer att 

relateras till relevant kurslitteratur samt tidigare forskning kring ämnet. Undersökningen 

kommer att genomföras genom kvalitativa intervjuer med handledare på olika salonger, 

branschen, frisörlärare och rektor, varav den sistnämnda tar beslut om APU-uppläggen. 

  

 

                                                     

 
1
 Höghielm, Robert (1998) Från Wittgenstein till degknådning – om yrkeskunskap och yrkeskulturer. 

Stockholm: HLS förlag 

 
2
 Vygotskij, Lev Semenovic (2005) Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 
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2. Bakgrund 

 

Mitt intresse för den gymnasiala arbetsplatsförlagda utbildningen väcktes redan tidigare under 

mina studier, när jag läste yrkespedagogik, då jag genomförde en fältstudie: En fältstudie om 

arbetsplatsförlagd utbildning, APU.  Det ligger mig varmt om hjärtat att eleverna får en gedigen 

utbildning av handledarna på salongerna under samverkan med pedagogerna i skolan.  

2.1 Arbetsplatsförlagd utbildning idag 
I gymnasieskolans yrkesutbildningar är arbetsplatsförlagd utbildning en viktig del. Eleverna ska 

få goda förberedelser samt grundliga baskunskaper i yrket inför arbetslivet. Med andra ord, ska 

eleverna under sin utbildning få en god orientering i nutidens kunskapsintensiva arbetsmarknad. 

Eleverna ska vara på APU minst 15 veckor, med 24 timmars garanterad undervisning per vecka, 

under treårsperioden på gymnasiet. Varje skola bestämmer själv upplägget av APU: n antingen 

veckovis, eller i längre sammanhängande perioder. Skolverket har bestämt att ”APU-platserna 

ska utgöra en plats för lära i arbete. APU definieras i gymnasieförordningen som kursplanestyrd 

utbildning på ett program som genomförs på en arbetsplats utanför skolan”
3
.  

 

Det ställs stora krav från skolorna på de handledare som finns ute på salongerna. Frågan är om 

kraven går att uppfylla, eftersom det är ett problem med att få praktikplatser för frisöreleverna 

som behöver komma till salonger där intresset att handleda är optimalt. Önskemål från skolan är 

att handledarna har gesäll- eller mästarbrev, vilket visar deras för branschen giltiga behörighet, 

det vill säga att den specifika yrkesutbildningen är avslutad med en praktisk och en teoretisk 

examination. Skolan menar i detta fall att handledaren är seriös och att den kunskap som ska 

traderas till eleven finns. Syftet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper inom det aktuella 

området vilket ska ge dem färdigheter som ansvarstagande, kreativitet, samarbetsförmåga, 

förändringsberedskap samt entreprenörskap. De specifika moment vilka eleverna ska träna på, 

har en viss grundteknik som ska kontrolleras av handledaren.  

 

På varje frisörsalong finns vissa regler, bland annat om hur kunder tas emot. ”Inom salongen 

finns en praxis som inte är lika på alla salonger”.
4
 Först av allt måste eleven lära sig denna 

yrkespraxis, därefter kan yrkesinlärningen börja.
5
 Första tiden är ett tyst lyssnande. Redskapet i 

den första kontakten med kunden är språket. Kan frisören inte tala med sin kund på ett sådant 

sätt så att önskemålet från kunden framstår tydligt, kommer frisören inte att kunna tillfredsställa 

kunden.
6
 En missnöjd kund återkommer inte. Jag berättade i inledningen att det är kutym att 

man som frisör ”arbetar in” en kundkrets, vilket kan ta några år. Det är av vikt att kunderna är 

nöjda med den hårbehandling de har beställt. Samspelet mellan frisör och kund är särskilt 

relevant i frisöryrket eftersom det material man arbetar med, är så nära en annan människa. 

Infall och åsikter från kunden påverkar hela tiden arbetet.
7
 Nöjda kunder bokar en ny tid igen ett 

antal veckor framöver och kundkretsen utökas – stamkunden stabiliserar på så sätt frisörens 

företag.  

                                                     
3 Myndigheten för skolutveckling, (2004) Arbetsplats för lärande – om samverkan mellan 

gymnasieskolan och arbetsliv, sid. 11 

4 Höghielm, R (1998), s.105 

5 Andersson Gustafsson, G (2002) Den inre teatern i lärandet – en studie om kunskapsväxandet 
inom hantverket, sid. 172 

6 Höghielm, R (1998) s.105 

7 Andersson Gustafsson, G (2002) sid.31 
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2.2 Utbildningens mål 
På gymnasial nivå skall utbildningen uppfylla en rad olika mål. ”För det första ska eleverna 

förberedas för de krav som ställs i ett socialt och tekniskt allt mer komplext och svåröver-

skådligt samhälle, för det andra ska gymnasieskolan förbereda individen för inträdet i arbets-

livet och för det tredje ska utbildningen tillgodose individens behov av självförverkligande,  

och personlighetsutveckling. Oavsett om ungdomar väljer studieförberedande eller yrkes-

orienterad utbildning efter grundskolan ska samtliga dessa dimensioner finnas med och prägla 

utbildningen”.
8
 Att tillgodose alla dessa mål inom en och samma utbildning kan innebära vissa 

svårigheter. Ett exempel på detta är att den grundutbildning frisöreleven får i skolan även bör 

uppnås på APU: n, eftersom den är integrerad i utbildningen. Handledarnas roll i utbildningen 

har därför stor betydelse. Skolan och branschen
9
 ser till att utbildningen utvecklas. Det pågår 

ständigt idéer om hur utbildningen bör vara, där en faktor som skolan och eventuella tankar hos 

handledare, bör diskuteras och utvärderas med jämna mellanrum. 

 

Elevens lärande på arbetsplatsen skall vara planerad och kursplanestyrd. Eleven skall inte enbart 

utvecklas mot de specifika kursmålen för yrket, utan även utvecklas mot läroplansmålen. I Lpf 

94 står: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå”
10

. Det 

finns en kärna av grundkunskaper inom hantverksyrket, här frisör, dessa grunder bygger på 

hantering av ett visst material (hår), på ett visst sätt så att kunderna blir nöjda. Frisören är inte 

ensam om att bedöma det utförda momentet, utan kunden finns alltid med och har sin åsikt om 

arbetet.
11

  
 

I skolan är det läraren som vägleder eleverna och där olika moment utförs på dockhuvuden, för 

att senare utföras på en levande modell/kund. På APU: n är det handledarna som ska vägleda 

eleven och de ska kontrollera att alla moment som eleverna utför blir godkända. Eleverna 

arbetar även där på dockor samt kunder i den mån de vill och vågar. Den stora skillnaden att 

arbeta med en levande modell är att kunden hela tiden kan påverka arbetet med infall och åsikter 

och inte minst känslan, under arbetets gång, vilket inte dockan gör. Om eleven får visa sitt 

yrkeskunnande, leder det henne framåt i utbildningen. Den sociala träningen i kommunikation 

med kunder och hur man bemöter deras behov bör ske inom den praxis där den hör hemma och 

kan inte tränas i skolan. Syftet är att så småningom arbeta in en egen kundkrets och för att 

underlätta för eleven som efter utbildningen söker anställning på en frisörsalong.
12

  

2.3 APU, Arbetsplatsförlagd utbildning 
Den tidigare gymnasieskolans linjesystem utgick från läroplan, Lgy 70. De tvååriga yrkes-

linjerna hade någon form av praktik och för vissa linjer som frisörutbildningen var det 

obligatoriskt. Omfattningen varierade beroende på hur man organiserade utbildningen. En 

försöksverksamhet genomfördes i samband med en översyn av yrkesutbildningen mot slutet  

av 1980-talet. Detta kallades ÖGY-försöken, översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen. För 

första gången i och med detta försök, används termen APU, arbetsplatsförlagd utbildning, ett 

samlingsbegrepp för inbyggd utbildning, lärlingsutbildning och praktik. Syftet med ÖGY-

översynen var att eleverna skulle få följa utvecklingen inom yrket, även den arbetsplatsförlagda 

delen skulle ge större möjligheter att förstå vilka krav som ställdes inom yrkesarbetandet. 

                                                     
8 Olofsson, Jonas (2006) Lärlingsutbildning – ett återkommande bekymmer eller en oprövad 

möjlighet, sid. 4 

9 Branschen, återkommande uttryck i denna studie; en person vilken arbetar inom en av 

branschorganisationerna, här Sveriges Frisörföretagare, SFF. 

10 Lpf 94, sid. 4 

11 Andersson Gustafsson, G (2002) s. 31 

12 Andersson Gustafsson, G (2002) s. 179-180 
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Vikten av den arbetsplatsförlagda utbildningens syfte med koppling till kursplaner, betraktas 

som utbildning och poängterades. I och med programgymnasiets införande i början av 1990-

talet skedde en stor förändring. Den kursplanestyrda APU: n, arbetsplatsförlagda utbildningen, 

infördes och skulle omfatta minst 15 veckor. Sedan dess har yrkesprogrammen haft APU som 

en obligatorisk del av utbildningen.  

 

I Skolverkets programmål för Hantverksprogrammen står: ”För att öka kunnandet i det specifika 

yrke, som programmet skall förbereda för, är en omfattande och väl genomförd arbetsplats-

förlagd utbildning en viktig del”
13

. APU är en samverkan som är både krävande och kvalifice-

rande och ett bra instrument för lärande i arbetslivet. Gymnasiekommittén anser därför att APU 

bör fortsätta i sin nuvarande form, de är tveksamma till ytterligare en ny reglering.  

 

Organisationen av APU är olika från kommun till kommun, viktig är därför samverkan mellan 

enskilda skolhuvudmän och skolor eftersom förutsättningarna är olika, inte minst med tanke på 

handledarsituationen.  

 

Det visade sig efter APU sjösatts, att problemen med den arbetsplatsförlagda utbildningen var 

betydande. Kommittén för gymnasieskolans utveckling som tillsattes 1994 visade bland annat 

att APU: n varken uppnådde önskvärd volym eller standard, allt för ofta. APU skulle motsvara 

minst 15 veckor och ungefär 60 procent av eleverna i de yrkesförberedande programmen hade 

det och resten hade färre veckor eller inga alls. Det var också problem med kopplingen mellan 

APU och den skolförlagda undervisningen, även samverkan mellan handledare på företagen  

och yrkeslärare i skolan. Det fanns alltså oklarheter i förståelsen av den arbetsplatsförlagda 

utbildningen.
14

 Utgångspunkten, syftet, med APU: n var att utbildningen skulle innehålla kurs-

planestyrda moment och inte skulle förväxlas med sedvanlig praktik eller enkel färdighets-

träning. Detta förutsätter ett gott samarbete mellan handledare och skola.
15

  

 

Samarbetet mellan skolan och APU-platserna är av stor vikt. Skolan är skyldig att ge hand-

ledarna någon form av information vad gäller moment som eleverna ska träna på och kriterier 

kring godkända utförda moment. Genom handledarträffar kan handledarna få svar på funde-

ringar samt utbyta erfarenheter med andra handledare. Om en elev inte beter sig på ett ansvars-

mässigt sätt på APU-platsen, till exempel hög frånvaro, vill inte handledaren att eleven stannar 

kvar, vilket i värsta fall kan innebära att de inte vill ha någon APU-elev alls. Det kan ta flera år 

att bygga upp ett förtroende igen mellan skola och APU-plats, om det över huvud taget går. 

2.4  GY 11, framtida utbildning 
Staffan Westman, utbildningsansvarig på SFF (Sveriges Frisörföretagare) och Thomas Francke, 

verksamhetschef på SFF har gjort en studie om frisörernas framtida utbildning. ”Utredningen 

syftar dels till att ta fram ett förslag på en kvalitetssäkrad utbildning, dels att titta på kraven för 

att få genomföra frisörbranschens behörighetstest”.
16

 Med detta menar författarna att eleverna 

efter gesällen ska vara anställningsbara. Problemet nu är att arbetsgivarna anser sig inte ha råd 

att anställa frisöreleverna eftersom de inte har hunnit arbeta upp någon egen kundkrets än. Här 

utvecklas en del av syftet i min studie och en fråga till uppdagas. Hur är det möjligt att eleverna 

ska få en egen kundkrets det vill säga stamkunder under sin utbildning? Här är en situation där 

de som borde vara eftertraktade på arbetsmarknaden, helt plötsligt inte är anställningsbara. I 

många fall väljer dessa elever att starta egen verksamhet genom att hyra stol på salong. 

 

                                                     
13 Skolverket. Programmål för hantverksprogrammet; http://www.skolverket.se/sb/d/600/a/7719.  
14 Olofsson, J (2006) sid. 19 

15 Olofsson, J (2006) sid. 19 

16 Westman, S & Francke, T (2008)  Den framtida frisörutbildningen, sid. 3 

http://www.skolverket.se/sb/d/600/a/7719
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De elever som inte klarar gesällprovet eller de som väljer att inte göra provet alls har två 

alternativ till att bli anställningsbara. Dels genom att ingå ett avtal om en företagsförlagd 

visstidsutbildning för kompletterande utbildning, där en utbildningsplan mellan företag och elev 

upprättas och båda delar på kostnaderna för gesällprovet, eleven får 60 % av grundlönen. Dels 

blir eleven anställd som obehörig frisör då träningen inför gesällprovet sker på obetald tid. 

Eleven står själv för kostnaderna för provet. Lönen är motsvarande 70 % av grundlönen för en 

behörig frisör. För de elever som lämnar gymnasiets frisörutbildning finns alltså tre alternativa 

vägar till anställning; antingen som behörig frisör, obehörig frisör eller en företagsförlagd 

visstidsutbildning. Frågan är om man med detta system har hittat en bra lösning för anställnings-

bara frisörer och en hållbar utbildning.
17

  

 

Som jag berättat ovan, finns flera alternativ för att bli frisör. Förändringen med GY 11 gör att 

frisöreleverna inte kan ta gesällprovet direkt efter den treåriga gymnasieutbildningen utan det 

åligger dem att arbeta 3000 timmar efteråt. Utbildningen är indelad i fyra nivåer: 

Hantverksprogrammet med inriktning frisör på gymnasieskolan + färdigutbildning. Det finns 

kommunala och fria gymnasieskolor med hantverksprogram, inriktning frisör. När nivå 1, 

grundutbildningen på gymnasieskolan, är klar skall ett praktiskt delprov erläggas samt ett 

teoriprov. Godkänt i samtliga hantverkskurser samt matte, svenska, engelska och samhälls- 

kunskap krävs. Sedan följer färdigutbildning, nivå 2, 3 och 4, på ett frisörföretag i 3000 tim  

och det slutliga gesällprovet till behörig frisör avlägges.
18

 

3 Tidigare forskning  

Forskning kring svensk gymnasial yrkesutbildning är begränsad, men jag har hittat några,  

bland annat Gunilla Andersson Gustafsson som i sin avhandling skriver om kunskapsväxandet 

inom hantverket. Andersson Gustafsson menar: ”köparen av det yrkeskunnande som yrkes-

läraren lär ut har också åsikter och krav. Dessa krav möter eleverna i sin praktikdel av 

utbildningen”
19

. Andersson Gustafsson fortsätter, ”Om eleverna inte får den viktiga praktiken 

under utbildningen, hjälper det inte om övriga mål nås”
20

. 

 

De elever som valt frisöryrket har från början en förutfattad mening om hur utbildningen ska  

se ut. De har en drömbild av det blivande yrket. I dagens utbildning har tiden för APU förkortats 

och skoltiden har förlängts. Den teoretiska delen av utbildningen har förändrats och har 

dessutom större relevans. Två stora riksdagsbeslut har påverkat yrkesutbildningen. Dels den 

förra, Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70) när hantverksutbildningen gick över från 

färdigutbildning till förberedande yrkesutbildning med gymnasiekompetens, dels Växa med 

kunskaper (Gym/Vux 90/91:85) som gav hantverksutbildningen högskoleförberedelse.
21

 

 

Frisöryrket idag lärs in både genom skolförlagd teoretisk samt praktisk del och genom praktik 

på APU-platser. Detta innebär att eleverna ska hamna på en APU-plats där god handledning av 

kunnig handledare kan ges. Den sociala förmågan måste övas både i skola och på salong. Om 

eleven inte hittar en handledare på en APU-plats som är duktig på att utbilda i hantverket, får de 

svårt att ta det ansvar, som att göra egna bedömningar, vilket är en del av det som dagligen sätts 

                                                     
17 Westman, S & Francke, T (2008) sid. 8 

18 Frisörföretagarna, http://www.frisor.se/utbildning/SaGarDetTill.aspx  

19 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 34 

20 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 34 

21 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 32,45 

http://www.frisor.se/utbildning/SaGarDetTill.aspx
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på prov. Möten behövs med erfarna hantverkare i den verkliga arbetsmiljön. Andersson 

Gustafsson skriver fram: ”Praktisk erfarenhetsinhämtning i samråd med andra och övning av sin 

färdighetskunskap leder till förtrogenhetskunskap och den kunskap som traderas från expert till 

skicklig och från skicklig till kompetent är ovärderlig”
22

. 

 

Maria Calmtun är studievägledare och har gjort en studie om frisörernas olika utbildningsvägar 

och menar att det är svårt för eleverna att få en APU: plats. Facket kräver att kollektivavtal ska 

finnas på APU: platsen och kollektivavtal tecknas om företaget har någon anställd. Många 

frisörer hyr stol och är egna företagare och därmed har de inte någon anställd. För att ta del av 

den senaste tekniken/kunskapen och upprätthålla samarbete har skolorna yrkesråd. Det är ett 

krav för de kommunala skolorna att ha yrkesråd, samt önskvärt för friskolorna. De intervjuade i 

studien menar att de skolor som inte har yrkesråd, får svårare att få ut eleverna på APU: platser 

där handledarna har gesällbrev. Branschen ogillar att skolorna utbildar fler frisörer än vad 

marknaden behöver.
23

 

 

Skolorna har yrkesråd och där diskuteras de framtida och värdefulla kontakter, som är viktigt 

för eleven. Här understryks vikten av att arbeta upp en egen kundkrets. Eleven har svårt att få en 

anställning om inte gesällbrev och egen kundkrets redan är uppbyggd. I frisöryrket räcker det 

inte med att ha en utbildning och yrkeserfarenhet. Frisören behöver en självbokande kundkrets 

annars får de klara sin överlevnad på strökunder, så kallad ”drop in”. För att eleven ska få 

kontakt med erfarna frisörer krävs att de kommer ut på frisersalonger och skapar egna kontakter, 

som eventuella framtida arbetsgivare.
24

  

 

Calmtun skriver: ”Frisörerna har genom Frisörföretagarna ett stort kunskapsutbyte, man samlas 

inom skrået för att informera varandra om trender, produkter och regler och på detta vis lär 

frisörer känna varandra och den dag en frisersalong vill nyanställa, går man direkt till den frisör 

med ett erbjudande”
25

. Calmtun fortsätter: ”Det har framgått av dem jag intervjuat att frisörens 

personlighet (serviceminded och social kompetens) är minst lika viktig för frisörens framgång 

som klippskicklighet. Det måste rimligen vara detta som gör att frisörer är så ovilliga att anställa 

en frisör som de inte känner, frisörer utan social kompetens verkar inte få lika många kunder”
26

. 

Det är viktigt för eleverna att komma ut på APU-platser, där de har möjlighet att visa både sin 

sociala kompetens och sin förmåga att utveckla sin kunskap. För eleven är det viktigt att arbeta 

upp en kundkrets samt skapa kontakter, därför är det av vikt att eleven hamnar på en APU-plats 

där dessa förutsättningar finns. Skolan och praktikplatsen bör gemensamt lära eleven hur hon 

ska göra för att bli attraktiv på marknaden.
27

 

 

Ewa Klope och Anna Sturesson (2007) har skrivit ett examensarbete på lärarhögskolan i Malmö 

Högskola angående bedömning och betygsättning och menar, ”att arbeta som frisör kräver ett 

oändligt mycket mer mångfacetterat yrkeskunnande, såsom att behärska kemi, hårets och 

hudens uppbyggnad, stil och formlära, yrkesterminologi, färglära, ekonomi och arbetsmiljö 

samt kunna översätta dessa teoretiska moment till praktik, där man utför för en frisör 

förekommande arbetsuppgifter såsom att klippa, utföra färgbehandlingar och permanenta 

etcetc”
28

. Här kan eleven ha stor fördel av att genomgått APU: n. Eleven överför sin teoretiska 

                                                     
22 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 229-230 

23 Calmtun, Maria (2008) s.34, Problem förknippade med dagens rekryteringsvägar och dagens 
ansökningsmetoder till frisöryrket. Finns det alternativ? Malmö lärarhögskola, 

http://hdl.handle.net/2043/7127 

24 Calmtun, M (2008) s. 35 

25 Calmtun, M (2008) s. 35 

26 Calmtun, M (2008) s. 36 

27 Calmtun, M (2008) s. 51 

28 Klope, Ewa & Sturesson, Anna (2007) Frisörelever på Hantverksprogrammets uppfattningar om  

bedömning och betygsättning. Malmö högskola, sid. 12 
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kunskap till praktisk handling, där kunden som är färdigbehandlad, är ett direkt resultat och 

vidare förhoppningsvis det framtida levebrödet, det vill säga strävan efter den återkommande 

kunden, stamkunden.  

 

Svetlana Andersson och Irene Elmefeldt (2010) har i sitt examensarbete forskat kring spår av 

Vygotskijs teorier i lärandet på gymnasiet och menar att det centrala i ett sociokulturellt per-

spektiv på lärande, är genom en kommunikation mellan elev och lärare, (här kan även hand-

ledaren på APU: n nämnas), dels där eleven blir delaktig i  kunskaper och färdigheter dels att 

det sociokulturella perspektivet är viktigt i relation till lärandet. Språk och kommunikation är 

grundläggande i lärprocesserna. Lärande är mer än det som sker i elevens huvud och där om-

givningen spelar en stor roll.
29

 Deras studie visar att samtliga fyra informanter är ganska eniga 

om att en bra lektion startar med en strukturerad och intressant genomgång, att det är av vikt att 

eleverna har förstått varför de ska lära sig lektionens innehåll. Efter den teoretiska genomgången 

är det viktigt att eleverna får utföra den aktivitet som är relaterad till de teoretiska momenten. 

Terminologi, att förklara ord och begrepp, menar informanterna är viktigt.
30

 Jag kan relatera 

detta till en teoretisk frisörlektion där vi har en genomgång i till exempel oxidationsfärgning, 

där vi talar om material i facktermer, som måste förklaras så att eleverna förstår, och att vi 

senare gå ut till skolans salong och praktiskt utför en oxidationsfärgning på en klippdocka. 

Under arbetets gång börjar de nya termerna att användas.  
 

De timmar som elever gör på APU är av vikt för frisörutbildningen. De facktermer frisörer 

använder sig av, behöver eleven få höra ”på plats”, att de verkligen används och inte tro att det 

bara är frisörläraren, som bara säger att de alltid används. Yrkesutbildningen är ett lärande av 

nya arbetsmoment som eleverna inte kan innan. Målet är att de ska kunna utföra momenten 

självständigt, fast innan de når det målet är det läraren/handledaren som visar och handleder. 

Andersson & Elmefeldt syftar till ovan nämnda vetenskapsteoretiker: ”Vygoskij hävdar att det 

som eleven kan göra med hjälp av läraren idag, kan han göra på egen hand i morgon”
31

. 

                                                     
29 Andersson, Svetlana & Elmefeldt, Irene (2009) En studie om Vygotskijs sociokulturella 

teoribildning återspeglas i gymnasielärarens syn på lärandet. Högskolan Skövde, Examensarbete. 
sid. 5. 

30 Andersson, S & Elmefeldt, I (2009) sid 37 

31 Andersson, S & Elmefeldt, I (2009) sid. 10 
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4 Syfte och frågeställning 

Studien ska ur ett utbildningssyfte, det vill säga utifrån rektors, branschens, handledarnas och 

frisörlärarnas erfarenheter, söka vilket syfte APU har i frisörutbildningen, samt vilket APU: 

upplägg som är mest fördelaktig, med tanke på de kriterier som arbetsgivare utgår ifrån vid 

anställning som social kompetens, redan inarbetad kundkrets samt yrkeskunskap.  

4.1 Frågeställningar 
De övergripande frågorna är således: 

 

 Vilket syfte har APU i frisörutbildningen? 

 APU varje vecka eller i längre sammanhängande perioder? 
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5 Perspektiv 

Denna studie har jag valt att genomföra ur ett utbildningsperspektiv. Jag kommer att belysa 

Robert Höghielms teorier kring yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap och även Lev 

Vygotskijs teorier kring språk och tänkande, vilket han menar leder till kunskap.  

5.1 Robert Höghielm 
Robert Höghielm, professor på Lärarhögskolan, menar att yrkesutbildning företrädesvis 

förknippas med yrkesutbildningar på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Begreppen 

yrkeskultur, yrkespraxis, yrkeskunskap samt yrkeskompetens, menar han, beroende på vilken 

kontext de hamnar i, att begreppen tolkas olika. Argumentationen hämtas från olika vetenskaps-

filosofiska utgångspunkter. För frisörer menar jag att kläder, facktermer och yrkets olika 

redskap eller verktyg som generationer tidigare har använt sig av, är en slags yrkeskultur och 

där eleven lär sig den praktiska kunskapen både på skolan och på APU: n. Frisörens verktyg, till 

exempel saxen, är en flera hundraårig ”uppfinning” som faktiskt inte har förändrats nämnvärt, 

varken utseende- eller funktionsmässigt. Det tekniska kunnandet och de normativa moment som 

utgår från praxis har växt fram sedan generationer.
32

 

 

Begreppet yrkespraxis avser att följa yrkets olika traditioner, som har funnits i flera genera-

tioner, även procedurer och regler. Yrken som funnits i generationer har svårt att ”ta till sig” nya 

idéer och förändras, medan yngre yrken har större möjlighet att förnya sig fortare på kortare tid, 

i den praxis och de traditioner de utvecklar. Höghielm menar att begreppet yrkespraxis 

innehåller det som inte direkt kan meddelas andra genom olika formella beskrivningar utan 

måste upplevas. På salongerna finns oskrivna regler om hur vi till exempel tar emot kunder, 

svarar i telefonen vilket kan vara olika från salong till salong. För frisöreleven ute på APU: n 

gäller att aktivt deltaga, vilket genererar denna kunskap.
33

  

 

Höghielm menar att yrkeskunskap går att belysa ur två synvinklar, dels ur praktiska och 

teoretiska kunskaper, dels tradition och kultur. Han skriver fram: ”Yrkeskunskapen och 

yrkesskickligheten består i att handlingen utförs så att man vet vad man gör, gör det med avsikt 

efter reflektion och övning”
34

. Yrkesrelaterat menat hur man utför momenten. När eleven söker 

anställning, ser branschen till några speciella kriterier. Det första kriteriet är den sociala 

kompetensen. Eleven förväntas att kunna ta emot kunden, lyssna till kundens önskemål samt att 

kunna utföra momentet till ett för kunden godkänt resultat. Stil, färg och form är de etiska 

begreppen inom yrkestraditionen, som att välja rätt material, vara uppmärksam på kundens 

önskemål, samtala med kunden och samtidigt utföra arbetet på ett professionellt sätt.
35

 De 

teoretiska kunskaper eleven lär sig i skolan skall omvandlas till praktisk handling.  

 

Robert Höghielm menar: ”kompetens innebär bland annat att ha förmåga till problemlösning”
36

. 

När han talar om olika kompetens finns en skillnad mellan formell och reell kompetens. Med 

                                                     
32 Höghielm, R (1998) sid. 9 

33 Höghielm, R (1998) sid. 10 

34 Höghielm, R (1998) sid. 10 

35 Klope, E & Sturesson, A (2007) sid. 12 

36 Höghielm, R (1998) sid. 22 
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formell kompetens menar Höghielm behörighet bundet till utbildningsväsendet. I frisörernas fall 

att ta sitt gesäll- eller mästarbrev. Reell kompetens menar han handlar om förmågan att klara sitt 

arbete och göra ett bra jobb, om duglighet och om skicklighet, så att de flesta är nöjda. Här 

menar jag att frisören har så mycket kunskap som krävs för att klara av sina arbetsmoment och i 

slutänden få nöjda kunder. De färdigheter och erfarenheter vi skaffar oss i det praktiska arbetet 

är förtrogenhetskunskap. När en elev ska utföra ett arbetsmoment på ett professionellt sätt träder 

erfarenhetskunskapen in vilket är redskapet för professionell kunskap.
37

  

5.2 Lev Seminovic Vygotskij 
Lev Vygotskij dog i tuberkulos endast 38 år gammal. Hans mest betydande verk publicerades 

samma år, Tänkande och språk, vilken kom att översattes till svenska 1999. Detta verk 

beskriver Säljö i ”Boken om pedagogerna”, är den mest lästa inom pedagogiken och 

psykologin.
38

 I boken tolkar han Vygotskijs teori om möjlighet till förståelse via språket, samt 

kommunikationen mellan oss får vi genom umgänget med andra. Skolan samt APU: n får stå för 

umgänget med andra, det vill säga samspelet mellan den teoretiska kunskapen överfört till den 

praktiska kunskapen. Den praktiska lektionen eventuellt med kundpass speglar språket kontra 

kommunikationen, i umgänget med andra – det vill säga kunden.  

 

Roger Säljö, professor i pedagogik, menar att människor utvecklas hela tiden i det sociala 

samspelet. Att lösa ett problem som man inte klarar själv, utan att fråga någon som är mer 

kunnig, är kunskapsutveckling. Ständigt pågår en utveckling och förändring hos människan. 

Eleven på skolan och på APU: n är ständigt nyfiken på ”varför” i olika situationer och frågar 

därför frisörläraren/handledaren och får ett svar, därmed utvecklar hon sin yrkeskunskap.
39

 

Vygotskij belyste, den proximala utvecklingszonen, ZOPED (The zone of proximal 

development) som förklarar vad individen kan göra utan hjälp och stöd samt vad individen kan 

göra med stöd av till exempel handledare. Med utvecklingszon förklarar han att det inte är 

individens kompetens som är av vikt, utan potentialen av förståelsen, i form av agerande. Den 

elev som är mer kompetent i ett visst moment kan hjälpa den eller de elever som är mindre 

kompetenta i samma uppgift. Säljö betonade detta: ”att individen själv är aktör och är med och 

skapar sin egen utveckling inom ramen för de sociokulturella möjligheter som erbjuds”.
40

  

  

Vi talar inom frisörutbildningen om terminologi, som i form av teori skall bearbetas och senare 

praktiseras/appliceras på kund. 
41

 Språket är i särklass det viktigaste psykologiska redskapet. 

Genom språket blir man delaktig i andras perspektiv och språket förmedlar sociokulturella 

erfarenheter. Säljö menar: ”Språket är med andra ord länken mellan samhället (och de kollektiva 

erfarenheterna) och individen”.
 42

 Frisöreleven som på skolan lär sig yrkestermerna märker 

senare på APU-platsen, att samma språk gäller där och kan på det viset lättare omsätta teorin 

med termer till det praktiska övandet.
 
 

 

Vygotskij skriver fram: ”Ett nytt moment som är väsentligt och centralt i hela denna process, 

och som med rätta kan betraktas som en aktiv orsak till begreppens mognad, är den specifika 

användningen av ordet, eller: den funktionella användningen av tecknet som ett medel för att 

                                                     
37 Höghielm, R (1998) sid. 20-22 

38 Säljö, Roger (2005) Boken om pedagogerna: Anna Forssell (red.) L. S. Vygotskij forskare, 

pedagog och visionär. Stockholm: Liber AB. Sid. 109 

39 Säljö, R (2000) Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma sid. 119 

40 Säljö. R (2000) sid. 120-123 

41 Frisörföretagarna; http://www.frisor.se/utbildning/SaGarDetTill.aspx (hämtat 2010-12-19, kl. 

15.47) 

42 Säljö, R (2005), sid. 119 

http://www.frisor.se/utbildning/SaGarDetTill.aspx


 

 11 

bilda begrepp”
43

. Han fortsätter: ”Ett begrepp är omöjligt och ett tänkande i begrepp är omöjligt 

utanför det språkliga tänkandet”
44

. Första dagen på frisörskolan kan eleven inte någon yrkesterm 

alls och de introduceras successivt in i branschens terminologi. I alla moment och i allt material 

finns dessa termer som fordrar inlärning och upprepning. Övning ger färdighet är ett ordspråk i 

sin rätta bemärkelse. Det finns en drivande kraft för ett visst beteende, till exempel att utföra en 

klippning, som sätter igång mekanismen att komma framåt i utvecklingen genom att utföra 

momentet.
45

  

 

Genom hela frisörutbildningen lär sig eleven mer och mer genom träning och åter träning. 

Denna upprepning leder till både utveckling och till att hastigheten på utförda moment ökar. På 

salongen krävs en viss tid att utföra ett visst moment. Man kan identifiera problemet och lösa en 

del av det, men man behöver ibland stöttning för att klara av att genomföra hela uppgiften. Vid 

övningar av moment uppkommer nya utvecklingszoner som leder eleven vidare till mer 

avancerade problem. Hela livet, fortsätter det på detta vis när man introduceras till nya 

sociokulturella färdigheter och tillgodogör sig nya kunskaper. I nya situationer använder vi våra 

erfarenheter och våra kunskaper som ger oss dessa färdigheter vilka är våra resurser då vi 

tillägnar oss den nya kunskapen i interaktion med andra.
46

  

 

                                                     
43 Vygotskij, L (1999) sid.186 

44 Vygotskij, L (1999) sid. 186  

45 Vygotskij, L (1999) sid. 187 

46 Säljö, R (2005) sid.121-122 
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6 Metod  

6.1 Val av undersökningsmetod 
 

I min studie har jag valt att göra en kvalitativ undersökning. ”Syftet med en kvalitativ intervju är 

att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att man aldrig i 

förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på en fråga. I denna mening är en kvalitativ intervju riktad mot ett induktivt eller 

abduktivt arbetssätt i forskningen”
47

. Mitt syfte och mina frågeställningar gjorde det möjligt att 

använda denna forskningsmetod. Jag samlade material från flera källor för information och för 

att skaffa mig en djupare bild av ”ämnet”. För att ringa in min problemställning och kunna 

avgränsa mig valde jag att ha olika frågor till grupperna av informanter därför att de har olika 

erfarenheter av ämnet, både ur utbildnings och ur ekonomisk synpunkt. Skolledning och 

bransch sitter på administrativa poster och frisörlärare samt handledare arbetar direkt med 

eleverna. 

 

Metoden, utifrån de kvalitativa intervjuerna av enskilda fakta, till en slutsats av allmän karaktär 

kommer att bli slutprodukten i denna studie. Jag kan vid öppna intervjufrågor avgöra röstläge 

och kroppsspråk för att få en så korrekt bild som möjligt av informanternas svar. De har 

möjlighet att formulera sina svar med egna svar. Frågorna (bilaga 1) är delvis strukturerade och 

jag har tagit hjälp av en intervjuguide med frågor som kan utvecklas vidare av följdfrågor men 

fokuserar på valda teman vilket gör intervjun halvstrukturerad.
48

 I en kvalitativ intervju finns 

frågeställningar som intervjuaren använder sig av och de följs ofta av en rad följdfrågor. 

Intervjuaren bör på ett meningsfullt sätt hjälpa den intervjuade att resonera kring studiens 

fenomen. Det är av vikt att intervjuaren har förkunskaper om ämnet. För intervjuaren är det bra 

att kunna se och läsa av informantens kroppsspråk.
49

  

 

Jag har valt att inte göra kvantitativa intervjuer, vilket ofta är i form av enkäter, där samma 

frågor med fasta svarsalternativ erbjuds. Mitt beslut baseras på att jag vill ha deskriptiva, 

(beskrivande) svar, med följdfrågor som kan utvecklas vidare. Jag kan då upptäcka andra 

aspekter om ämnet jag inte kunnat förutse. De frågeställningar jag i förväg har fastställt är olika 

för handledare, frisörlärare, skolledning och frisörbransch.  
 

Olsson och Sörensen menar att: ”forskaren strävar efter en helhetsförståelse av speciella 

förhållanden, allt för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen. Kvalitativa metoder 

ger många upplysningar om få enheter och fokuserar ofta på det unika”
50

. Det specifika i denna 

studie är att om möjligt finna svar på vilket syfte APU har i frisörutbildningen, samt vilket 

APU-upplägg som lämpar sig mest fördelaktig för frisörelever i utbildningssyfte. Vanligt vid 

denna typ av intervju är att den spelas in för att senare transkriberas. Telefonintervjuerna 

fungerade över förväntan. Inspelningsljudet blev bra inför transkribering.  

                                                     
47 Patel, R & Davidsson, B (2008) Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning; Studentlitteratur; sid.78  

48 Kvale, Steinar (2010) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund; studentlitteratur.   

49 Patel, R & Davidsson, B (2008) sid. 78 

50 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007) Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm; Liber sid. 64-66 
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6.2 Genomförande och urval 
Intervjustudien gjordes i Mellansverige, där en skolledare från en gymnasieskola, en represen-

tant från frisörbranschen Svenska Frisörföretagarna SFF, tre handledare från olika frisörsalonger 

och tre frisörlärare från olika gymnasieskolor har tillfrågats. Informanterna kommer från olika 

mellanstora städer. Intervjuerna gjordes under en treveckorsperiod där intervjuerna var 

kvalitativa, av den anledningen att jag kunde använda mig av följdfrågor som uppkom under 

intervjuns gång. Min tanke var att intervjua alla under en kortare period, men så blev inte fallet. 

Skolledaren hade en avtalad tid men fick förhinder och vi fick boka en ny tid veckan efter. En 

av handledarna avbokade vår telefonintervju bara några minuter innan jag skulle ringa, så vi 

fick avtala en ny tid några dagar senare, därför tog intervjustudien längre tid än beräknat. 

Antalet intervjufrågor var mellan 4 och 5 stycken. Frågorna var olika för de fyra ”grupperna” av 

informanter. Termer som jag nämner genomgående vid alla intervjuer är, APU-upplägg och 

branschbehörighet. 

 

Jag vill här presentera informanterna: Skolledaren A har jag valt därför att det är rektor som tar 

beslut om skolans APU-upplägg. Representanten från frisörbranschen B. Handledarna från olika 

frisörsalonger - C, D och E och sist frisörlärarna vilka jag kommer att nämna som F, G och H. 

Mitt val av informanter gjorde jag utifrån studiens övergripande frågeställningar. Mitt val att 

intervjua en skolledare är av betydelse därför att han/hon generellt har sista ordet i upplägget av 

APU. Det kändes även angeläget att intervjua en representant från frisörbranschen, därför att 

vederbörande har varit involverad i frisörutbildningens utveckling samt haft ett samarbete med 

Skolverket. Handledarna valde jag först och främst därför att de har handlett elever från 

frisörskolor ett flertal år och att de hade erfarenhet av olika skolors APU-upplägg. Att intervjua 

frisörlärare var för mig självklart för att ta reda på vilka olika tankar de hade, om ämnet. I 

slutänden är det ju frisörlärarna som arbetar med att undervisa frisöreleverna. 

 

Jag har valt att tematisera frågorna i kommande resultat och analys för att läsare lättare ska 

förstå. Innan jag påbörjade mina intervjuer skickade jag ut missivbrev (bilaga 2) via e-post, där 

jag förklarade de etiska regler som gäller vid forskningsintervjuer, att intervjun kommer att 

spelas in digitalt och som endast jag kommer att lyssna på inför transkribering. Jag berättade 

även att de har möjlighet att säga nej, det vill säga att inte delta alls. Alla tillfrågade informanter 

kunde ställa upp i min studie, således avböjde ingen. 

 

Datainsamlingen tog tre veckor och genomfördes utifrån bestämda dagar och tider som vi i 

förväg hade avtalat med varandra. Ett antal av intervjuerna valde jag att göra via telefon, med 

digital inspelning, därför att avståndet mellan oss var långt. De kvarvarande informanterna hade 

jag avtalat plats och tid för intervju, och även de spelades in digitalt. Intervjuerna tog 20 till 30 

minuter vardera. Innan intervjun, då vi bokade tiden, angav jag hur lång tid de behövde avsätta. 

Intervjudeltagarna var strukturerade när de svarade på mina frågor. 

 

För att höja studien reliabilitet kommer jag löpande att använda citat från intervjupersonerna. 

För att underlätta läsbarhet och förståelse av materialet, kommer jag att återge intervjucitaten i 

en något anpassad skriftspråklig form. 

6.3 Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet 
(giltighet) 
Jag valde att transkribera intervjuerna samma dag eller nästa, för att få reliabilitet (tillförlit-

lighet) i min tolkning av intervjusvaren. Att transkribera en intervju innebär att man lyssnar av 

och skriver ut intervjun i sin helhet. Validiteten (giltigheten) är större då minnet av informantens 

röstläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck finns kvar. Min tolkning och analys av intervjusvaren 
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blir rättvisa då transkriberingen sker så snart som möjligt efter avslutad intervju. Missupp-

fattningar om vad som sagts kan på det sättet elimineras.
51

  

 

Innan jag började intervjuerna introducerade jag informanten om syftet i min undersökning. De 

informerades även om de etiska principerna, som jag återkommer till nedan. Reliabiliteten, 

betraktar jag som hög eftersom jag försökte göra utfrågningen i en så lika struktur som det var 

möjligt, jag menar att jag la betoningen på vissa ord i frågorna, så likt vid varje tillfälle. Jag 

transkriberade intervjuerna snabbt, samma dag eller dagen efter, för att validiteten skulle 

säkerställas gentemot informanterna. Genom att jag på följande vis bearbetar informationen 

direkt efter intervjuerna, blir det lättare att analysera när alla intervjudata får samma struktur.
52

 

Jag ville att min analys och min tolkning av svaren skulle vara rättvis. Det tillkom följdfrågor 

som var väsentliga och som därmed ökade reliabiliteten. ”En hög grad av överensstämmelse 

tyder på hög reliabilitet”.
53

 Följdfrågorna ökade dessutom validiteten av min studie. 

 

Validiteten av informanternas svar, det vill säga giltigheten av deras begrepp och påståenden 

under intervjun, ser jag som mycket trovärdiga. Reliabiliteten, det vill säga den säkerhet av 

informantens svar, ser jag också som mycket trovärdiga. Att ha en hög reliabilitet är lika viktig 

att ha som en hög validitet.
54

 Jag har strävat efter att så långt det är möjligt göra min 

undersökning så trovärdig och pålitlig som det går. 

6.4 Etiska principer 
De missivbrev jag skickade ut, fick jag snabb respons på. När jag avtalade tider med 

informanterna valde jag att informera om syftet med studien samt att jag tänkte använda mig av 

digital ljudinspelning vid intervjutillfället. Jag informerade om de etiska principer som 

Vetenskapsrådet
55

 har utformat. De innebär att allt material måste behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att namn på informanter, var de arbetar och på vilken ort de arbetar inte kommer 

att nämnas i min uppsats. Ljudinspelningarna kommer endast att avlyssnas av mig vid 

transkribering. Det som informanterna säger i intervjuerna kommer inte att föras vidare, vilket 

menas med att ingen kommer att få veta vem som har sagt vad.  

 

De etiska krav som Vetenskapsrådet har utformat inför en samhällsvetenskaplig- humanistisk 

studie, är kortfattat: Informationskravet: Informanterna är informerade om syftet i min studie 

samt att de har rätt att tacka nej till deltagandet. Samtyckeskravet: Informanterna har blivit 

tillfrågade om de kan tänkas ställa upp i studien. Konfidentialitetskravet: Jag har lovat 

informanterna att studien är konfidentiell. Inga namn eller platser där intervjuerna har 

förekommit kommer att nämnas. Nyttjandekravet: Det inspelade digitala materialet har jag  

lovat att ingen mer än jag ska lyssna på. När denna uppsats är klar kommer allt inspelat material 

att raderas. Informanten har möjlighet att ta del av min studie då den är klar. 

6.5 Bearbetning 
När alla intervjuer var klara, blev nästa steg bearbetning. Trost, beskriver att bearbetningen sker 

i tre steg. Första steget är insamlingen av data, det vill säga de intervjuer jag har utfört och 

                                                     
51 Olsson, H & Sörensen, S (2007) sid. 98 

52 Trost, J (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund; Studentlitteratur. 

53 Olsson, H & Sörensen, S (2007) sid. 75 

54 Olsson, H & Sörensen, S (2007) sid. 76 

55
 Vetenskapsrådet (2007) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.vr.se/etik/codexreglerochriktlinjerforforskning.4.10ae774712595bc27e98000286.html  
 

http://www.vr.se/etik/codexreglerochriktlinjerforforskning.4.10ae774712595bc27e98000286.html
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samtidigt spelat in digitalt. Det andra steget är att analysera data, att jag lyssnade på 

inspelningarna ett flertal gånger samt att jag transkriberade dem samma dag eller dagen efter 

intervjun. Det positiva med ljudinspelning är att jag som intervjuare har tillgång till att lyssna 

igen på datainsamlingen om något är oklart. Ett tredje steg är att tolka allt material som 

insamlats under intervjuerna. Jag sammanfattade, tolkade och analyserade datainsamlingen. 

Med hjälp av lämplig teori för det valda området har jag kunna tolka det som sagts under 

intervjuerna.
56

    

                                                     
56 Trost, J (2005) sid. 125 
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7 Resultat 

7.1 Presentation av resultat  
Nedan presenteras resultatet i teman för att läsaren lättare ska få en översikt av resultatet och för 

att åstadkomma tydligare koppling till teorier, tidigare forskning, syfte och frågeställning i 

analysdelen. De mest väsentliga svaren har plockats ut, sammanställda i fem teman för att ge ett 

så kvalitativt resultat som möjligt. Teman som kommer att beröras är: förändringen av APU-

upplägget, tanken med APU, olika APU-upplägg, den viktiga kundkretsen samt bransch-

behörighet. Studiens frågeställningar är således; vilket syfte har APU i frisör-utbildningen samt 

om skolan skall ha APU varje vecka eller i längre sammanhängande perioder? 

7.1.1 Förändringen av APU-upplägget 

Idén till denna studie uppdagades, därför att APU perioderna ändrades på den skola jag arbetar, 

från att eleverna var på APU varje vecka, till längre sammanhängande perioder. När handledare 

och elever reagerade på förändringen blev jag nyfiken på varför och frågade skolledaren hur 

man på skolan resonerade kring förändringen: 

 
  Det var problem med det här, en till två dagar i veckan, för det blev så  

ryckigt med skola och praktik. Både elever, lärare och praktikplatser menade  

att det var varken hackat eller malet. Utifrån den aspekten att det blev ryckigt  
och att praktikplatserna tyckte att det var bättre att APU: n var i en längre 

sammanhängande period. Jag tror att det hade med schemat att göra, att de  

dagar som eleverna var inne på skolan blev så otroligt tungt (skolledaren A).  
 

En följdfråga, om frisörlärare tillfrågades innan förändringen?   
 

Jag vet att det här var en diskussion som pågick under en längre tid. Definitivt  
var alla parter med och diskuterade det här, både arbetslag, frisörlärarna, elever och  

skolledning (skolledaren A).  

 

En treårig gymnasieutbildning skall enligt läroplanen Lpf 94 varvas med minst femton veckors 

praktik
57

. Detta innebär att eleven kommer i kontakt med handledare och eventuella framtida 

arbetsgivare. Det Höghielm belyser om yrkeskultur i utbildning där eleven ska få uppleva 

verkligheten, det vill säga det tekniska kunnandet som vuxit fram i generationer.
58

 I och med 

förändringen av APU-upplägget på vår skola funderade jag på om handledare kontaktades 

angående detta. På den frågan svarade skolledaren: 
 

Jag vet i alla fall en frisör här i stan som har en stor salong som var  
med och diskuterade det här (skolledaren A). 

 

Och sen dom här programråden som frisörerna har att man tittade på  
hur dom gör och hur skolor där gör, det är ju i och för sig väldigt olika  

hur man har det hör upplagt (skolledaren A). 
 

De andra programmen på skolan hade APU i längre sammanhängande perioder och det skulle 

bli enklare att lägga schema, om alla hade samma APU-perioder. Om ”de andra” hade sin APU i 

längre perioder och det fungerade bra, skulle väl det fungera för frisörerna också. Att skolan har 

olika program i flera branscher togs ingen hänsyn. Skolledaren bekräftade: 

  

                                                     
57 Skolverket (1993) Hantverksprogrammet Gym Vux 1993:8, Allmänna förlaget, Stockholm 

58 Höghielm, R (1998) sid. 9 
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Och sen tror jag, jag tror visst att våran schemaläggare har också  

styrt det här ganska mycket (skolledaren A). 

 

Sammanfattningsvis kan jag se att meningen var att förbättra APU-perioden eftersom den hade 

upplevts ”ryckig” som skolledaren sa, när eleverna var ute varje vecka. Ryckig i den bemärkel-

sen att ena dagen är eleven i skolan och nästa dag ute på APU: n. Förändringen var beslutad av 

både skolledning, frisörlärare, elever och handledare.    

 

7.1.2 Syftet med APU?  

De kunskaper som eleverna kommer att behöva kan inte skolan själv förmedla. Jag frågade 

branschen vad syftet är med APU: 

   
APU ska ju vara 15 veckor och de ligger ju i gymnasieskolan 

i de här 2500 timmarna (branschen B). 

 

Skolverket har beslutat att APU: n ska vara minst 15 veckor under treårsperioden och minst 24 

timmar per vecka. De ska integreras i grundutbildningen i skolan och ska utförligt visa de 

grundläggande momenten. ”Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna 

för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid skall skolan ta till vara de 

kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från 

bland annat arbetslivet, APU: n. Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i 

skall förbereda för livet efter skolan”.
59

 Även en färdigutbildad frisör måste vidareutbilda sig, 

ofta i form av kurser som branschen anordnar, eftersom både tekniker och material utvecklas 

kontinuerligt. Yrkeskunskapen, i både praktisk och teoretisk mening är av vikt både genom 

vidareutbildning och träning enligt Höghielms teori.
60

 

 

Den stora gymnasiereformen ”Växa med kunskaper” genomfördes under 1990-talet. Den 

innebar att alla elever som gick på gymnasiet, även de yrkesförberedande programmen, skulle 

vara högskoleförberedande. Tid togs från karaktärsämnet till att läsa mer kärnämnen och APU-

tiden räknades från karaktärsämnet. Min fråga om vilket syfte APU har i utbildningen 

besvarades som följer:   
 
Eleverna ska få kontakt med verkligheten (branschen B). 

 
Tanken är väl att de ska knyta ihop teori och praktik, skola med  

APU, att dom får en helhetsbild av vad frisöryrket går ut på. Det  

dom lär sig i skolan, det teoretiska kunskaperna måste de tillägna  
sig och tillämpa i praktiken (handledare E). 

 
Det är naturligtvis att få en inblick i arbetslivet och sen är det ju  

så mycket som man inte kan lära sig på en frisörskola, det är ju  

kundkontakten, och alltså, det blir lite allvarligare när man inte  
har en skola bakom sig (handledare D) 

 

Under intervjun menar branschen, att jag egentligen borde ställa mina frågor till skolverket,  
 
För det är dom som har tagit besluten om APU eller APL61 som  
det heter (branschen B). 

 

Jag tog intryck av vad B menade och kontaktade skolverket som bad mig vänta ett tag i 

telefonen, sedan svarade berörd, att ”ingen på Skolverket hade någon möjlighet alls att svara på 

frågor som forskare ville ställa”!? 

 

                                                     
59 Lpf 94, sid. 6 

60 Höghielm, R (1998) sid.10 

61 APL, Arbetsplatsförlagt lärande, Nya gymnasiereformens, GY 11, ny beteckning på APU.  
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Sammanfattningsvis kan jag se hur samtliga är eniga om att syftet med APU är den viktiga 

kontakten med arbetslivet. Eleverna ska få en inblick i hur det egentligen är ute i arbetslivet. 

Höghielm belyser yrkeskultur samt yrkespraxis och han menar att allt tekniskt och praktiskt 

kunnande om yrket bakåt i tiden, behöver traderas vidare till nästa generation. Han menar  

vikten av att dessa traditioner verkligen förs vidare.
62

   
 

 

7.1.3 Olika APU-upplägg 

APU-uppläggen är olika på alla skolor. Vissa skolor har, liksom den skola där jag arbetar, ett 

APU-upplägg i längre sammanhängande perioder. Andra skolor har beslutat att ha APU en eller 

flera dagar varje vecka, hela läsåret. Jag knyter an till en av studiens frågeställningar, APU varje 

vecka eller i längre sammanhängande perioder? Branschen svarar: 
 
Det är ju upp till varje skola egentligen, de lägger ju det till  

sitt schema, så att det ska passa bra för lärarna. Om man tittar  
på våra medlemmar så vill de kanske gärna ha en dag i veckan,  

eller gärna en fredag, eftersom det är mycket att göra på salongen  
då, än att man har en elev en måndag då det är lugnare. Men jag  

tror, att en regelbundenhet är nog det som man vill ha på företaget.  

Om man tittar till eleven hur lång tid det tar att komma in i arbetet,  
det beror ju på när den här perioden ligger då, för att om det är 

t ex 9 veckor före jul så är det ju bra för arbetsgivarna att det är en  
längre period men som sagt, det är skolan som styr det, det kan inte  

vi lägga oss i, utan det måste anpassas till schema som anpassas för  

lärarna och för att kunna utnyttja sina lokaler (branschen B).  

 

När jag skriver detta, har åk 1 på min skola snart avslutat sin första termin. De har just börjat sin 

frisörutbildning och har inte tränat så mycket på moment, som skulptering (klippning), 

permanentning eller färgning av hår än. En följdfråga under intervjun med branschen uppdagas 

angående åk 1, ska de ha APU?   
 
Ja det är ju jätteviktigt att komma ut, och det är viktigt att 

komma ut på APU tidigt då, och nu har jag ju jobbat mycket 
med GY 11 och det kommer ju då att byta namn till APL i stället.  

Där har vi tryckt på väldigt noga från branschen då, att den (skola)  
som inte har en APL-plats för alla elever, får heller inte starta en 

utbildning då. Så att man kan inte, som många (skolor) har gjort nu,  

bara dubbla intaget, för att få in många elever i skolan, det ska ju  
inte vara skolförlagd APL, utan APL måste ske på ett företag och då  

måste skolan visa upp att de har till exempel 16 APL-platser. Tanken  
är ju att man ska ha ett bra samarbete med en APL-plats som kanske  

är, en framtida färdigutbildningsplats. Om man har en anställning för  

färdigutbildning är det smidigt om man vet vem man anställer,  
för eleven, kan ju ha byggt upp en liten kundkrets då. Kanske inte  

så att det täcker en heltid men ändå de har skapat lite kundkontakter,  

och så. Den sociala biten är det viktigaste (branschen B). 

 

På en av skolorna där informanten, en frisörlärare F arbetar, har åk 1 inte någon APU alls, åk 2 

och 3 är ute i längre sammanhängande perioder, hon svarar:  
 

Som det ser ut nu så tycker jag själv att det är jättebra, för när eleverna  
är borta från skolan 9 veckor så längtar de tillbaka till skolan igen, då är  

de så glada att vara tillbaka här igen (frisörlärare F).  

 

När eleverna är ute i långa perioder får lärarna ”luckor” i sitt schema och alltså inga lektioner 

med andra klasser, därför finns den eftersökta tid som lärarna efterlyser för att hinna med att 

besöka APU-platserna. Frisörlärare F menar: 
 
Vi lärare får gott om tid att ringa till handledarna, och tid att åka 

                                                     
62 Höghielm, R (1998) sid. 10 
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ut och besöka eleverna på salongerna (frisörlärare F).  

 

Frisörlärare efterlyser att få mer tid inlagt i sitt schema för APU-besök, vilket tar mycket tid. 

Ofta bokar läraren tid med en handledare för besök, och mellan besöken tillkommer resor och 

parkering om det finns i närheten av salongen. Alternativet är att åka kommunalt, beroende på 

var skolan är placerad och var salongerna ligger, och om kommunikationerna fungerar. Tid för 

samverkan mellan skola och APU-plats i arbetsfördelningen är önskvärt från samtliga frisör-

lärare. På min fråga om hur upplägget är organiserat på deras skola, svarar frisörlärare G: 
 

Jag hade åk 2 i hantverksteknik och var inte deras mentor, för  
ibland är kärnämneslärarna klassföreståndare, då är det deras skyldighet  

att göra APU-besök och hålla kontakten med handledarna, hm, trots att  

de inte har någon aning om frisöryrket (frisörlärare G). 
 

Samma frisörlärare fortsätter: 
 

Ett exempel, en kärnämneslärare var mentor och hade en lektion i  
veckan med frisörklassen, plus att hon hade demokratitiden (mentorstid)  

en halvtimme i veckan. Hon kände ju inte eleverna på samma sätt som vi  

karaktärsämneslärare gör, som har eleverna schemalagda hela dagar.  
Hon visste ingenting om vår bransch heller, och om handledarna frågade  

henne om något, så kunde hon inte svara. Då skulle hon fråga yrkesläraren  
och senare komma med svaret till handledaren. Det var ju inget bra, men  

så var det (frisörlärare G).  

 

Karaktärsämneslärare och kärnämneslärare är båda mentorer för frisörelever. Kan en 

kärnämneslärare fråga handledarna om de relevanta ting, som rör utbildningen? Frågan behöver 

besvaras. Minst en gång per termin bör eleverna besökas. En del elever bor långt bort och söker 

gärna en APU-plats i närheten av hemmet. I de fallen får ett telefonsamtal oftast räcka. 

Branschen svarar på frågan om det finns någon fördel med något av APU-uppläggen? 

 
Nej jag kan inte svara på den frågan för det är väldigt olika, fråga en  

arbetsgivare så kanske de gärna vill ha en dag i veckan och en annan  

arbetsgivare vill ha i längre period, så att det är svårt att svara på den  
frågan (branschen B). 

 

Branschen menar att skolan beslutar om det upplägg, de ser som fördelaktig, på den specifika 

skolan, på den specifika orten. Frisörlärare G får samma fråga och svarar: 

 
När jag hade elever som jag var klassföreståndare till, på APU, så hade  

jag ingen ledig lucka i mitt schema där kunde sköta samverkan mellan  
skola och APU, med telefonsamtal och besök. För när de var på APU två  

dagar i veckan hade jag andra lektioner. Den tid mellan lektionerna som  

jag inte var schemalagd, hade jag planerade möten och planering, så det  
fanns ingen tid för besök och samtal. Det fick jag göra på de förtroendevalda  

timmarna, efter skolan (frisörlärare G). 
 

Det är också bra att ha APU varje vecka för att då får eleverna sina  

teoretiska kunskaper i skolan och kan omvandla dom i praktiken. När  
eleverna är ute i långa perioder tycker de inte att de kan nånting men  

är dom ute varje vecka får de prova sina kunskaper hela tiden (frisörlärare G). 

 

Frisörlärare H svarar: 
 

Våra elever är ute på APU varje vecka. Ettorna är inne hela höstterminen  

och kommer ut först på vårterminen en dag i veckan, tvåor och treor är  
ute två dagar i veckan. En av anledningarna till att vi har valt APU varje  

vecka var att vi frisörlärare ville att eleverna skulle få känna på både salongernas  
lugna perioder, och de hetsiga o stressiga perioderna till exempel innan jul  

(frisörlärare H). 

 

Handledarna fick frågan om de ser en fördel med något av uppläggen? Handledare C fick frågan 

först:  
Ja, det här med en gång i veckan. För att, eh, dels så har dom chans att få  
jobba mycket med kunder och modeller, och här på vår salong där vi har  
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bredden med läggningar och permanenter, ja vi har ju verkligen bredden från  

ung till gammal, så har vi ju vår elev som fick en kund som kom en gång i  

veckan och bara la håret, der är ju perfekt att få en kund så. När de har de  
här choken då med praktik då tappar de ju det där och det är ju jätteviktigt  

att de får träna på modeller så mycket som möjligt. Det betyder så mycket  

för eleverna att de har några fasta kunder, så att de kan bygga upp och  
faktiskt kunna försörja sig på det här. Vi har två elever nu och den ena har  

en gång i veckan och det tycker vi är bättre. Kontinuitet är av vikt. Lite för  
att hjälpa dem på traven. (handledare C) 

 

Handledare D svarar: 
 
 Jag ser fördel i båda. Fördelen med 10 veckor är att man hinner verkligen lära  

känna varandra, salongens rutiner, svar i telefonen hantera kunder på ett bra  
sätt. Det blir mer realistiskt. Fördelen med endag i veckan eller två dagar i  

veckan som kunde vara mer fördel, men jag menar kontinuiteten, att man  

liksom har en kundkrets som man kan bygga upp succesivt, på ett sätt. Annars 
är du där i 10 veckor och sen är du borta minst lika länge igen och det är lite  

synd för har man kanske börjat plocka in två kunder som återkommer och sen 
försvinner eleven och det är det som är viktigt att man börjar tidigt att bygga  

upp en kundkrets. Om jag får önska så kanske man kan ha två dagar i veckan  

eller tre dagar i veckan praktik så att man kunde bygga upp det på något sätt. 
(handledare D) 

 

Handledare E får samma fråga: 
 

Om eleven har gjort en föning eller nånting som har gått snett, då vill man ju  

prata med dom om det senare, då är dom ju inte där dagen efter. Då får man vänta en 
vecka. Har man dom varje vecka under en längre tid hinner dom ju får kunder. Kunden 

vet att eleven finns här till exempel varje onsdag, torsdag på salongen. Nästa gång 
kunden vill komma så kan dom boka tid hos henne onsdag eller torsdag. Eleverna vill 

under APU-tiden ha en möjlighet att bilda en kundkrets också. Det få dom inte göra då, i 

längre perioder. Så det är både för och nackdelar. Största fördelen är att ha dom två 
dagar i veckan men det är det kanske inte för skolan. (handledare E)  

 

Jag vill här sammanfatta att majoriteten av de intervjuade föredrar APU varje vecka. Branschen 

menar att kontinuitet är viktigt samt att eleverna kommer ut på APU tidigt under sin utbildning 

men att det är varje skolas eget beslut hur de vill lägga upp APU: n. Två frisörlärare föredrar 

APU varje vecka. Den tredje var nöjd med längre perioder därför att man har mer tid till att 

besöka elev/handledare på salongerna. Alla tre lärarna efterlyste tid i sitt arbetsschema för APU-

besök speciellt om eleverna ska vara på APU varje vecka, vilket inte finns idag. Två av 

handledarna såg varje vecka som främsta alternativ för att det blir kontinuerligt och att eleven 

kan börja byggandet av en egen kundkrets. Den tredje av handledarna såg fördel i båda 

alternativen, dels att de hann lära känna varandra ordentligt i de längre perioderna, dels att det  

är lättare att bygga upp kundkretsen om APU är varje vecka. Fast om samma handledare fick 

önska så var alternativet varje vecka. Säljö menar att i ett sociokulturellt perspektiv gäller 

förståelsen av samspelet mellan skola och arbetsplats och att upptäcka vilka förutsättningar 

eleverna har på båda platserna. 
63

  

7.1.4 Den viktiga kundkretsen 

I den tidigare frisörutbildningen, från 1970-talets gymnasiereform, lades vikten på de 

yrkesmässiga delarna. Karaktärsämnet var i fokus och endast en liten del av utbildningen läste 

eleverna kärnämnen. Senare tog nytänkandet över och fler kärnämnen skulle integreras i 

hantverksutbildningen. Karaktärsämnets undervisningstimmar fick stiga åt sidan för att 

kärnämnen skulle få undervisningstimmar inom ramen för utbildningen.   

 

En del frisörskolor har beslutat att ha sin APU varje vecka, andra har beslutat att ha sin APU i 

längre perioder. Syftet med den värdefulla praktiken är bland annat att eleverna ska tränas i 

kommunikationen med kunder. Den sociala kontakten bör tränas inom den praxis den hör 

                                                     
63 Säljö R (2005) sid. 43 
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hemma i, det vill säga på APU-platsen. Att arbeta in en kundkrets och få kunder som åter-

kommer, är av vikt. Med jämna intervaller kommer kunden och får håret iordninggjort vilket 

innebär att somliga kunder föredrar kontinuitet med praktiken. Frisörlärarna G, F, H får frågan 

om de är nöjda med deras upplägg av APU: n: 
  

De hinner få kunder som kommer tillbaka var sjätte vecka eftersom  

eleven finns på plats hela läsåret. Eleverna är dessutom lite noggrannare  
än dom riktiga frisörerna, kunderna kan känna sig omhändertagna av  

eleverna eftersom det tar lita längre tid för eleven att utföra momenten.  

Men om APU: n är i 9 veckor så hinner eleven inte ha samma kund två  
gånger ens. Hur som helst tycker jag att vi lärare måste ha tid i vårt  

schema för att kunna besöka APU-platserna (frisörlärare G). 
 

Vi har haft lite olika APU upplägg, förut hade vi en dag i veckan för åk 1  

och två dagar i veckan för åk 2 och 3. Det var bra på sitt sätt men jag  
föredrar det system vi har nu, i längre perioder. (frisörlärare F).  

 
På vår skola har rektor bestämt att åk 1 har APU en dag i veckan på  

vårterminen och åk 2 o 3 har ett par dagar i veckan hela året och vissa  

elever berättar att de har återkommande kunder redan (frisörlärare H).  

 

Rektor på skolan där jag arbetar, har beslutat att den första APU-perioden ska ligga i åk 2 på 

vårterminen, efter halva utbildningstiden. Jag frågade skolledningen om möjlighet finns för 

eleverna att få en självbokande kundkrets om APU: n är under 9 veckor sammanhängande APU  

i åk 2 och 3? 

  
Det är väl endast med dom här kundmottagningarna vi har i  
skolan. Det är ju inte möjligt i sånt fall med det upplägget vi  

har nu (A). 

 

Det positiva med långa perioder av praktik, är att lärarna får mer tid för samverkan med APU-

platserna, eftersom de får luckor i sitt schema och inte ålagda att undervisa andra klasser. 

Telefonsamtal och besök av praktikplatser ryms inom den schemalagda tiden för läraren, som 

har detta till uppgift. 

 

Mötet med kunden kräver en snabb bedömning och ett snabbt beslut och för detta krävs 

kreativitet och ansvar. Med andra ord, vilket är kundens utgångsläge? Vilket önskemål har 

kunden? Hur ska momentet utföras och vilka material behövs för att få bäst resultat? Frisörens 

arbete med kunden innebär inom hantverkstraditionen att man lämnar in ett material till 

hantverkaren, vilket man däremot inte kan göra till frisören. Engagemanget från kunden finns 

där hela tiden under arbetets gång och de har åsikter. Kritiskt kan kunden lägga fram förändrade 

önskemål till frisören. Direkt känns yrkesskickligheten. Vid tvekan eller obeslutsamhet kan 

kunden bli orolig. Frisörens sociala förmåga är märkbar och i yrkeskunnigheten ingår det att 

vara lyhörd, dels när det är lämpligt att vara tyst, dels när det är lämpligt att prata. Förutom det 

rena hantverksutövandet är samspelet mellan frisör och kund relevant för yrkeskunnandet. Att 

behandla sina kunder väl är en förutsättning och situationer som kräver beslut och bedömning 

kräver kreativitet och ansvar, vilket kräver inlärning.  

 

Sammanfattningsvis kan man här se att två frisörlärare är nöjda med upplägget, varje vecka, 

eleverna hinner med att få stamkunder. Den tredje är nöjd med de längre perioderna. Vid 

uppbyggandet av kundkretsen krävs att den sociala förmågan utvecklas. Förmågan att ”lyssna 

av” kundens behov av att tala eller ej under behandlingen är en bedömning. Vygotskij menade 

att: ”Det inre språket är ett språk för mig själv. Det yttre språket är ett språk för de andra”
64

. Jag 

tolkar detta, att inre språket är den egna tanken och tankeverksamheten, förhållandet till beslutet 

att tala med kunden eller ej, under arbetets gång. Det yttre språket då beslutet är taget att 

kommunikation är önskvärd i ett kundperspektiv. Detta är en del av frisörens sociala förmåga. 

                                                     
64 Vygotskij, L (1999) sid. 418 
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7.1.5 Branschbehörighet 

Syftet med studien har varit att bland annat undersöka vilket APU-upplägg som i utbildnings-

syfte är mest relevant och varför. För att bli anställningsbar frisör har man i tidigare forskning 

kommit fram till, att det första en arbetsgivare tittar på vid anställning, är den sociala 

kompetensen. Den andra, om kundkrets finns, och det tredje kriteriet, kunskapen. Ute på 

salongerna finns många frisörer med och många utan branschbehörighet, det vill säga gesäll- 

eller mästarbrev. Skolorna ser helst att deras elever har praktik hos frisörer med bransch-

behörighet. Jag ställde frågan om vikten av branschbehöriga handledare och frisörlärare. 

Frisörlärare F svarade: 
 

Ja, de flesta har ju gesällbrev men inte alla, vi har ju elever som  

praktiserar på salonger som de inte har gesällbrev. Det funkar för  
det är alltid någon av frisörerna som har gesällen på salongerna (frisörlärare F). 

 

Frisörlärare G svarar på samma fråga: 
 
Har de gesällbrev så vet dom hur momenten ska utföras för de har  

en riktig utbildning, men detta vet inte dom frisörer som är privat  
utbildade och det är många frisörer som är handledare med den  

utbildningen. Eleven blir oftast godkänd av sin handledare bara de  

har gjort ett moment, men hur har de utfört momentet (frisörlärare G)? 
 

Branschen svarade: 
 

Vi kan inte ställa det kravet utan det är ett avtal mellan skolan och  
företaget då. Men våra rekommendationer är ju att APU sker hos  

en behörig med gesäll men det är ändå en rekommendation att  

eleven får en bra handledare (branschen B). 

 

Den överetablering av frisörer som finns ute på marknaden, gör att kundunderlaget minskar för 

många. Även det är en anledning till att det är svårt för eleverna att hitta praktikplats. Många 

frisörer arbetar ensamma på salongerna och för dem är det svårt att hinna med att vara hand-

ledare, till alla frisörelever. Branschen kommenterade detta med: 
   

Vi har jobbat lite mot den överetablering som finns. Nu har frisör- 

utbildningarna verkligen nått sin kulmen med ett stort antal platser  
och nu har media också förstått hur det är fatt (branschen B). 

 

En sammanfattning där vikten av branschbehöriga handledare är, som jag kom fram till, att 

branschen, skolledaren samt frisörlärarna såg en fördel i att handledarna har gesällbrev/ 

mästarbrev. Anledningen var att man hade större förståelse för att handleda eleverna och att 

kontrollera elevernas utförda arbeten och kunna godkänna dessa.  

 

Av de handledare jag intervjuade, hade alla gesällbrev och en av dem hade även mästarbrev. 

7.2  Den nya gymnasiereformen, GY 11 

När jag började skriva denna studie hade vi inte haft riksdags och regeringsval här i landet än. 

Eftersom resultatet av valet blev en borgerlig majoritet, togs beslut på den nya gymnasie-

reformens GY 11:s införande. Från och med nästa läsår 2011/2012 ska det hela sjösättas. Därför 

var det oundvikligt att vi under intervjun kom in på GY 11 vid intervjun av branschen: 
 

Vi dissar ju utbildningen på gymnasiet eftersom de inte blir  
anställningsbara. Numera ska man ju göra 3000 timmar efter  

gymnasiet. Där har vi stora krav på den som är handledare  

(branschen B)! 
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7.2.1 Gymnasieskolan Hantverksprogrammet inriktning frisör + 

färdigutbildning 

GY 11: ”Det finns kommunala och fria gymnasieskolor med inriktning på hantverk/frisör. När 

grundutbildningen på gymnasieskolan (nivå 1) är klar ska ett praktiskt delprov samt ett 

teoriprov erläggas. Du måste ha godkänt i samtliga hantverkskurser samt matte, svenska, 

engelska och samhällskunskap. Efter det följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 3000 tim 

(nivå 2, 3 och 4) innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör. För att 

hålla reda på timmar och nivåer ska eleven skaffa en utbildningsbok. Boken blir ett viktigt 

dokument som ska vara ifylld och signerad innan eleven kan avlägga gesällprov. Arbetsboken 

beställs genom Frisörföretagarna eller genom utbildningsanordnaren”
65

.  

Under färdigutbildningen få eleven lön. Den är låg därför att frisörföretagen ska ha möjlighet att 

anställa. I och med den nya gymnasiereformen frågar jag branschen om vikten av gesäll-

/mästarbrev för handledarna: 

Om någon ska anställa någon för färdigutbildning, så är ju målet att man ska ta 

ett gesällprov, och då är det ju en förutsättning att den som utbildar mot 

gesällprovet innehar gesällbrevet själv (branschen B). 

7.3 Sammanfattning samt analys av resultat  
Jag kommer utifrån mina intervjufrågor att tematiskt analysera mitt resultat med koppling till 

teorier och tidigare forskning.   

 

7.3.1 Tema, förändringen av APU-upplägget 

 Förändringen med APU-upplägget, hur det påverkade skolan, menade skolledaren att det blev 

”ryckigt” med upplägget varje vecka. Eleverna var på APU två dagar i veckan hela läsåret. 

Årskurs två var ute tisdagar, onsdagar och årskurs tre var ute torsdagar och fredagar. Övriga 

dagar var de schemalagda i skolan med kärnämnen varvat med karaktärsämnen. Skolan, det vill 

säga ledning och frisörlärare, menade att det ryckiga upplägget kunde förändras till det lugnare 

upplägget med längre perioder i årskurs två och tre. Handledare blev också tillfrågade om detta 

och de menade att eleverna inte fick uppleva alla veckodagar på salongen eftersom dagarna 

många gånger är olika. Vissa dagar är fullbokade med kunder, medan andra dagar kan ha ett 

färre kundunderlag. Eleverna behöver uppleva både och, menade de. Jag knyter an till 

Höghielms teori om fakta-förståelse-förtrogenhetskunskap vilket vi lär oss i det praktiska 

arbetet genom erfarenheter och färdigheter i yrket, samt att kunna se vad som är betydelsefullt 

eller inte.
66

 Jag menar att skola, handledare och lärare såg att APU-upplägget inte var tillfreds-

ställande som det var, utan ville därmed förbättra frisörutbildningen, vilket kunde vara mer 

betydelsefullt för frisörelevernas utbildning. Eftersom andra program på skolan hade APU i 

längre perioder kunde schema läggas på ett annat sätt. Skolledaren menade: 
 

Jag tror att det hade med schemat att göra, att de dagar som eleverna  
var inne på skolan blev så otroligt tungt (skolledare A) 

 

Andersson Gustafsson menar att vi måste förstå när förändringar uppstår i en yrkesutbildning 

men att vi behöver veta förloppet då. Det kan vara förändringar på politisk eller på skolans egen 

nivå. Beslut tas i en kontext och tolkning sker i en annan. Ibland fungerar informationen mellan 

                                                     
65 Frisörföretagarna; http://www.frisor.se/utbildning/SaGarDetTill.aspx (hämtat 2010-12-19, kl. 

15.47) 

66 Höghielm, R (1998) sid. 20 

http://www.frisor.se/utbildning/SaGarDetTill.aspx
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de olika kontexterna, ibland inte.
67

 Förändringen av upplägget får senare utvärderas och nytt 

beslut får tas igen.  

 

7.3.2 Tema, syftet med APU 

Samtliga informanter svarar att syftet med APU är att eleverna ska introduceras in i arbetslivet. 

”Skolan kan inte själv förmedla alla kunskaper som eleverna kommer att behöva”.
68

 

De grundläggande momenten ska utförligt visas och de ska integreras i grundutbildningen. På 

APU: n ska eleven få möjlighet att träna på alla moment. En del elever hamnar tyvärr på en 

APU-plats där de inte får träna på kunder, utan på docka under hela praktiktiden. Meningen med 

APU är att eleven ska träna i den verkliga miljön på levande kunder, i annat fall kan APU: n 

förbli skolförlagd. Skolans värld som eleverna deltar i skall förbereda dem för arbetslivet efter 

skolan. I tidigare forskning menar Andersson Gustafsson, att yrkesinlärningen lärs genom 

praktik på arbetsplatser, här APU, och genom skolan. Hon belyser erfarenhetskunskapen vilket 

är något som dagligen sätts på prov och hur ansvar och bedömning bör tränas för att komma 

vidare i sin utbildning och lärande.
69

 Meningen är att knyta ihop teorin som traderas i skolan till 

praktisk handling som är vidare steg i yrkesinlärningen. APU: n ska vara i minst 15 veckor och 

minst 24 timmar per vecka har Skolverket beslutat.
70

 Integreringen med skola APU bör ske i ett 

tidigt stadium. Höghielm menar att traditionen inom yrkeskulturen bör traderas till de nya 

generationerna. ”Det är fråga om en överföring av både tekniskt kunnande och normativa 

moment som vuxit fram under en viss tidslängd”.
71

 Skolan utbildar i frisörteknik och material-

kunskap som är relevant för yrket. Eleven utbildas även i kundservice, arbetsmiljö och säkerhet 

vilka ingår i hantverkskurserna. Traditionen inom yrket och dess historia ingår också i 

kursplanen. Calmtun berättar i sin studie att den skola som eleven söker till har till uppgift att 

forma eleven och göra denna attraktiv för arbetsmarknaden, så att praktikplatsen vill ta emot 

eleven, eftersom förutsättningen där finns för att börja bygga upp en kundkrets
72

.  

7.3.3 Tema, olika upplägg 

Branschen menar att varje skola själv beslutar om vilket upplägg de vill ha. Studien visar att 

både lärare och handledare har erfarenhet av båda uppläggen. En frisörlärare F menar att de 

längre perioderna passar lärarna bättre när eleverna är borta nio veckor. Lärarna är då inte 

schemalagda med andra klasser och tid finns, vilket behövs, för planering av telefonsamtal samt 

besök på APU-platserna. Mentorerna har till uppgift att göra APU-besök och detta tar mer tid än 

man tror. Telefonsamtal till handledare för att boka en tid för möte och att åka ut på besök är 

tidskrävande. En gång per termin bör de besöka APU-platserna men i detta fall med längre 

perioder räcker en gång per läsår eftersom perioderna ligger antingen på höst- eller vårterminen. 

 

När APU:n är varje vecka är lärarna schemalagda varje dag med flera klasser. En frisörlärare G 

gav exempel under intervjun när denne hade sin mentorsklass på APU två dagar varje vecka, där 

hon i stället för att vara lektionsfri var schemalagd med andra klasser, och hade därmed ingen 

tid alls för APU-besök. Den tid som fanns mellan lektionerna var att planera lektioner samt att 

andra viktiga möten var inbokade. Dessa besök fick göras på förtroendevald tid, efter skolan. 

Tid för APU-besök inlagt i arbetsfördelningen och schemalagt efterlystes. 

 

                                                     
67 Andersson Gustafsson (2002) sid. 32-33                       

68 Lpf 94 sid. 6 

69 Andersson Gustafsson (2002) sid. 229-230       

70 Skolverket (1993) Hantverksprogrammet Gym Vux  

71 Höghielm, R (1998) sid. 9 

72 Calmtun, M (2008) sid. 51 
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På APU-platserna är det handledaren och på skolan är det läraren som ska leda eleven framåt i 

de olika moment som ska tränas. Det är upprepandet som ger den träning som behövs för de 

praktiska momenten. I ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö, att det som försiggår i skolans 

verksamhet i relation till andra miljöer blir alltmer indirekt. Förståelsen mellan skola, arbets-

plats och dess samspel, de olika nivåerna på båda platserna blir förutsättningar för varandra.
73

  

Andersson & Elmefeldt menar i ett sociokulturellt perspektiv att kommunikation är det centrala 

i lärandet.
74

 Jag menar att läraren och handledaren i samverkan med eleven förtydligar de 

utförda momentens kriterier för att uppnå godkänt. Vygotskij belyser de vetenskapliga 

begreppen som jag tolkar mellan elev och lärare/handledare, där läraren utförligt visar nya 

moment i en viss ordning, och när eleven har förstått är hon inne i en ny zon, där hon förstår hur 

momentet förhåller sig till verkligheten.
75

     

 

Jag frågade informanterna hur de önskade att upplägget var i utbildningssyfte och majoriteten 

av de intervjuade önskade att APU bör ske varje vecka, därför att kontinuitet är viktig i lärandet. 

Eleverna får arbeta med kunder och om kunden blir nöjd med det utförda resultatet kan de boka 

en ny tid inom några veckor.   

7.3.4 Tema, den viktiga kundkretsen 

Den viktiga kundkretsen kan byggas lättare om kunden har möjlighet att boka en ny tid med 

jämna mellanrum det vill säga kontinuerligt, hela läsåret. Studier visar att den sociala 

kompetensen är mycket viktig. Om yrkeskulturen som Höghielm belyser, skriver även 

Andersson Gustafsson om och kopplar det till frisörerna. Hon skriver fram att det är viktigt  

med språket i den praxis där den är formad, det vill säga eleven bör lära sig att tala frisörernas 

terminologi därför att det är en del av yrkeskulturen för inlärningen.
76

  Det är viktigt att vara 

lyhörd och lyssna på kundens behov. Vygotskij belyser ord som begrepp, och dess möjlighet till 

förståelse vid kommunikation med varandra.
77

 Kunden förklarar sin önskan om frisyr. Frisören 

ska förstå vad denne menar. Andersson Gustafsson skriver fram: ”Genom frågor och nya frågor 

växer förståelsen för kundens önskemål fram. Det är väldigt lite påståenden i början av 

dialogen. Successivt växer förståelsen och frisören övergår till att föreslå något. Därefter  

inträder lyhördheten för kundens svar och så småningom kommer man gemensamt fram till ett 

beslut. Först därefter kan den verkliga hantverkshandlingen starta”
78

. 
 

Första kriteriet för frisörelevens framtida anställning, som jag ovan nämnt, är att ha en inarbetad 

kundkrets. Upplägget med APU varje vecka har en mer förklarlig inställning till att kundkretsen 

kan utökas eftersom eleven finns på salongen varje vecka. Om APU:n är i längre perioder har 

kunden endast möjlighet att komma en, eventuellt två gånger under nioveckorsperioden. När  

jag frågade hur eleverna skulle bygga upp en kundkrets under de längre perioderna svarade 

skolledningen: 
 
 Det är väl endast med kundmottagningarna vi har i skolan. Det är 

 ju inte möjligt i sånt fall med det upplägget vi har nu (skolledare A) 

 

Calmtun beskriver vikten av att arbeta upp en egen kundkrets samt att ha gesällbrev. Det 

framgick i hennes studie att frisörers personlighet och sociala kompetens var lika intressant för 

arbetsgivarna som dess yrkeskunskap. Arbetsgivarna har lättare att anställa någon de känner 

till.
79

  

                                                     
73 Säljö, R (2000) sid. 42-43 

74 Andersson S & Elmefeldt I (2010) sid. 5 

75 Vygotskij, L (1999) sid. 254 

76 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 172 

77 Vygotskij, L (1999) sid. 222-223 

78 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 180 

79 Calmtun, M (2008) sid. 36, 51 
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7.3.5 Tema, branschbehörighet 

Ovan har jag nämnt det som arbetsgivare tittar på vid anställning. Vikten av att ha ett för 

branschen godkänt yrkesbevis, gesäll- eller mästarbrev kom i fokus. Bör handledarna ha gesäll-

brev? Frisörlärarna menade att de flesta handledare har gesällbrev. Om någon inte har det, är det 

alltid någon annan på salongen som har det. Behörigheten visar att de vet hur momenten ska 

utföras samt att godtagbar bedömning kan ges. En frisörlärare G sa:  
 
 Eleven blir oftast godkänd av sin handledare bara de har gjort moment, 

 men hur de utfört momentet?? (frisörlärare G) 

 

Skolan är skyldig att ha handledarträffar där de kan utbyta erfarenheter kring elevernas utbild-

ning. Skolan går igenom hur handledarna skall godkänna momenten, vilka kriterier som finns 

och hur det ska kontrolleras. Handledarträffar gynnar både dem själva, eleverna och frisör-

lärarna. Vid träffarna kan de utbyta erfarenheter. Vygotskij menar att det är lättare att handleda 

och visa, än att prova själv, och enligt min tolkning att erfarenhetsutbytet mellan lärare, 

handledare och elever är positiv.
80

 Elevernas utbildning ska i slutänden leda till ett gesällbrev 

och kriterierna för godkända utförda moment bör då analyseras av både handledare och frisör-

lärare. Skolan och frisörlärarna belyser vikten av att eleverna bör sträva efter att ta gesällbrevet.   

 

Branschen kan inte ställa kravet att handledarna har gesällbrev men de rekommenderar detta. 

Det sker en överetablering av frisörer på marknaden vilket innebär att kundunderlaget minskar 

för många. Detta är en av anledningarna till att vi på skolorna har svårt att få ut våra elever till 

salongerna. Att vara handledare kräver ett intresse av att handleda en nyfiken blivande frisör. 

Branschen arbetar mot den nuvarande överetableringen. Andersson Gustafsson menar att eleven 

söker sig till ett program på gymnasiet som de har en mycket liten uppfattning om. Programmet 

leder till en grundutbildning inom frisöryrket. Hon fortsätter: ”Att vara utbildad behöver inte 

betyda att man är kunnig, många utbildade har klen kunskap” 
81

. En uppdatering för färdig-

utbildade frisörer behövs kontinuerligt för att hålla sig à jour, med kurser i teknik- och 

materialutveckling.  

 

I och med den nya gymnasiereformens antågande finns anledning att reflektera över studiens 

övergripande fråga, Vilket syfte har APU i frisörutbildningen samt om skolan ska erbjuda APU 

varje vecka eller i längre sammanhängande perioder? Eftersom gymnasieskolan endast skall ge 

grundutbildning i yrket, ställs högre krav på handledarna. 3000 timmar skall eleven utbilda sig 

på salong efter avslutad gymnasieutbildning, vilket även ställer krav på skolan, eftersom de från 

och med genomförandet måste ha kontrakt med salonger redan innan utbildningen på skolan får 

startas. 

 

                                                     
80 Vygotskij, L (1999) sid. 330 

81 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 52-53 
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8. Diskussion 

Detta kapitel inleder jag med en diskussion som följs av en metoddiskussion där jag slutligen 

reflekterar kring min undersökning. Både det som gick bra och det som gick mindre bra. Data-

insamlingen genomfördes i form av intervjuer med åtta personer från olika delar av landet. 

 

Som framkommit i min studie i utbildningssyfte är APU varje vecka att föredra. Dels därför att 

eleven får kontinuitet, skola/praktik, i sin utbildning, dels därför att eleven får större möjlighet 

att få kontakt med arbetslivet. Frisöryrket kräver ett yrkeskunnande av mångfacetterad art såsom 

att behärska stil och form, kemi, ekonomi, arbetsmiljö. Studien påvisade även att kundkretsen är 

viktig för elevens framtida anställningsbarhet där det slutliga målet är gesällprovet, som ett 

bevis på yrkeskunskap i en yrkespraxis med specifik yrkeskultur.
82

 För anställning ser arbets-

givarna att social kompetens är ett viktigt kriterium samt att ha ett bra kundbemötande. Inom 

frisörbranschen har det teoretiska kunnandet inte så högt värde för att bli anställningsbar, utan 

den personliga drivkraften ses som ett högre krav därnäst frisörelevens branschkontakt samt en 

upparbetad kundkrets. Först på tredje plats kommer den tekniska kunskapen.
83

 

 

Frisörlärarna ser båda uppläggen positivt. Dels för att tid för APU-besök finns då eleverna är ute 

på APU i längre perioder när lärarna inte är schemalagda med andra klasser, dels för att 

eleverna får kontinuitet i lärandet då skola varvas med praktik varje vecka. För eleven är 

kommunikationen mellan dem och frisörlärare/handledare viktig och i ett sociokulturellt 

perspektiv där delaktighet är en relation till lärandet. För skolan är samverkan med praktikplats 

viktig.
84

 

 

När eleverna är ute i längre perioder blir lärarna inte schemalagda med andra klasser. Det är till 

fördel att mycket tid finns för uppföljning av APU dels för att ringa handledarna och att boka in 

en tid för besök på salongen dels för att senare åka ut och besöka.  

 

När eleverna är ute varje vecka blir oftast lärarna schemalagda med andra klasser vilket hindrar 

dem att få tid till telefonsamtal och APU-besök. Samtliga frisörlärare efterlyser tid i schemat för 

APU-besök. Handledarna menade att upplägget med varje vecka hela läsåret är mest positivt 

just med tanke på elevernas framtida anställningsbarhet då de även behöver arbeta in en  kund-

krets.   

 

Jag har i studien berättat lite om de krav som visar att eleverna blir anställningsbara. Frisören 

skall ha ett brett kunnande, att kunna uppfylla de aspekter som är specifika för yrket. I Lpf 94 

står: ”Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver”
85

. Enligt min egen tolkning skall skolan uppmuntra 

till engagemang inom yrket som frisören behöver i sin yrkesroll. En engagerad inställning till 

yrket där den sociala kompetensen är hög, står i spetsen av anställningskraven. 

Hantverksprogrammets kursmål är inte upplagda specifikt för frisörinriktningen, utan de är 

utformade för alla hantverksområden. På hantverksprogrammet får man grundläggande 

                                                     
82 Klope, E & Sturesson, A (2007) sid. 12 

83 Calmtun, M (2008) sid. 51 

84 Andersson, S & Sturesson, A (2009) sid. 5 

85 Lpf 94. sid. 5 
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kunskaper för att arbeta inom några av hantverkets olika yrkesområden.
86

 Frisörläraren har stora 

möjligheter att forma kurserna i en målstyrd skola där ramarna är fria. Lektionerna kan 

innehålla aktiviteter som motiverar eleverna till ett engagemang inom yrket. Lärarens roll att 

vägleda eleven mot en individuell stil är utvecklande, för att eleven senare kommer att  hitta en 

salong där dennes stil passar in. ”För att öka kunnandet i det specifika yrke, som programmet 

skall förbereda för, är en omfattande och väl genomförd arbetsplatsförlagd utbildning en viktig 

del”.
87

 Skolan väljer vilka moment och kunskaper som skall traderas till eleverna, som ständigt 

kontrolleras av lärarna. Vid gesällprovet är det examinatorer som bedömer och resten av 

frisörkarriären är det kunderna som bedömer tjänstens utförande.
88

 

 

Ett dilemma är att det utbildas för många frisörer. Att bli frisör ser eleverna som ett enkelt 

studieval, tills de senare upptäcker att det inte är så enkelt som de föreställde sig. Skolan ser 

ekonomiskt på den attraktiva utbildningen, inte på vad branschen behöver, vilket senare tyvärr 

leder till arbetslösa frisörer. Studier visar att en av fem får arbete. För att starta/öppna en frisör-

salong idag krävs ingen frisörutbildning alls utan vem som helst kan starta en egen salong. 

Branschen arbetar för att frisörer ska få ett slags körkort som bevis, för att kunna registrera sitt 

företag/salong. Branschen vill egentligen undanröja alla salonger där frisörerna varken har 

gesäll- eller mästarbrev. Det finns för många obehöriga frisörer och en del av dem ska handleda 

elever från skolorna, vilket inte var syftet från början.  

 

Slutligen vill jag lyfta upp resultatet som den här studien visar. Varje skolenhet ska själva 

besluta vilket APU-upplägg de vill ha. Eftersom det i och med GY 11 framgår att eleven ska 

arbeta 3000 timmar efter grundutbildningen på gymnasiet, är det viktigt att skapa en egen 

kundkrets tidigt. Det enklaste sättet att bygga upp den är att arbeta kontinuerligt. Majoriteten av 

informanter är överens om att APU en eller två dagar i veckan hela läsåret är det mest ultimata i 

utbildningsperspektiv. APU:ns syfte är att komma i kontakt med verkligheten och att ha 

förmåga att koppla teoretisk kunskap till praktiska moment.  

8.1 Metoddiskussion 
Metoden jag valt för denna studie är en kvalitativ intervjustudie med enskilda fakta till en slut-

sats av allmän karaktär, vilket är slutprodukten i studien. Vad APU har för syfte i utbildningen, 

och om skolan skall erbjuda APU varje vecka eller i längre sammanhängande perioder är mina 

övergripande frågeställningar. Min metod med intervjuer av kvalitativ karaktär och delvis 

strukturerade frågor, har jag valt för att få beskrivande och deskriptiva svar. Metoden gav även 

tillfälle till följdfrågor som kunde utvecklas vidare. Patel och Davidsson skriver: ”Med 

intervjuer menar man vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar 

intervjupersonen och genomför intervjun, men intervjuer kan även genomföras via ett 

telefonsamtal”
89

. Vid denna typ av intervju informerade jag informanterna att jag tänkte 

använda mig av ljudinspelning.  

 

Om annan metod hade använts, till exempel en kvantitativ undersökning, skulle inte svaren vara 

deskriptiva. Jag skulle förmodligen ha beslutat mig för att göra en enkätstudie för fler 

informanter och hela undersökningen skulle ha haft samma intervjufrågor. En kvantitativ 

undersökning görs ofta i form av enkäter. Patel och Davidsson menar: ”Om en enkät ska 

                                                     
86 Skolverket. Hantverksprogrammet 

http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=15&skolform=21&sprak=sv&id=9 sid.1 (hämtat 

2008-11-26) 

87 Skolverket, Hantverksprogrammet sid.2  

88 Andersson Gustafsson, G (2002) sid. 278 

89 Patel, R & Davidsson, B (2003) sid. 69 

http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=15&skolform=21&sprak=sv&id=9
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betraktas som reliabel eller inte vet vi egentligen inte förrän vi ser hur den blivit besvarad”
90

. 

Observation som metod var uteslutet av den anledningen att mer tid hade behövts. Alternativt 

hade varit en undersökning där mer tid för intervju samt bearbetning låg i fokus, vilket inte 

förelåg. Hänsyn har tagits kring de etiska aspekterna. Jag informerade informanterna att de 

ljudinspelningar jag kom att tillämpa endast skulle avlyssnas av mig vid transkribering och är 

konfidentiella. Jag informerade även om principerna som Vetenskapsrådet91 har utformat, som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Intervjuernas svar är tyngdpunkten i studien. Reliabiliteten i studien kan vara bristfällig 

eftersom jag inte har intervjuat tillräckligt många personer och eftersom tidsbrist uppstod,  

därför är detta material relevant för den här studien. ”Instrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, 

handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag”.
92

 Jag som yrkeslärare 

kan ha påverkat informanterna vid intervjuerna därför att följdfrågor uppkom. > Ja, eller hur?< 

eller >Det känner du väl till?< Resultatet gäller endast för dem som medverkat i under-

sökningen. 

 

I min planering skulle alla intervjuer vara avslutade inom två veckor, men så blev inte fallet av 

de anledningar jag ovan har beskrivit. Dessa transkriberades samma dag eller dagen efter för att 

reliabiliteten skulle bli högre då minnet av röstläge och kroppsspråk fanns kvar. Ju fler 

intervjuer jag gjorde desto högre kan reliabiliteten tänkas vara. Intervjuerna genomfördes en  

per dag. Jag valde att intervjua informanterna i enskilt rum, på dennes arbetsplats. Eftersom 

avståndet var långt mellan vissa av informanterna valde jag att göra telefonintervjuer med dem, 

vilket fungerade utmärkt. Studien har nästan gått planenligt, förutom de ombokningar av 

intervjuer som uppstod. Tidsbrist är en annan orsak.  

 

Min ringa erfarenhet som forskare visar att jag kunde ha genomfört studien på annat vis och jag 

syftar till varför jag valde att ha olika frågor till informanterna, vilket jag har funderat på så här i 

efterhand. När jag planerade studien var min tanke att alla kategorier av informanter hade olika 

erfarenheter av APU, därför valde jag att ställa olika frågor och jag valde även att dela upp dem 

i teman. Kanske för att jag ville ha mer personlighet i intervjuerna. Skolledaren och branschen 

ser mer ekonomiskt på utbildningen, handledare och frisörlärare står mitt emellan dessa och 

eleverna som därför ser problematiken ur en annan synvinkel, var min tanke. Så här efteråt, med 

erfarenhet av detta skrivande, hade jag nog formulerat intervjufrågorna så att alla hade fått 

samma frågor, jag hade återigen delat upp frågorna i teman, och jag hade återigen valt en 

kvalitativ undersökning. Hade mer tid funnits kunde fler intervjuer ha genomförts och studien 

hade om möjligt fått ett annat resultat, men det resultat jag funnit får härmed stå för den här 

undersökningen.  

                                                     
90 Patel, R & Davidsson, B (2003) sid. 102 

91 Vetenskapsrådet (2007) 

92 Patel, R & Davidsson, B (2003) sid. 100 
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Hej!                                                                                                                     (bilaga 1) 

  

Med anledning av mitt examensarbete är jag intresserad av att intervjua dig, i egenskap 

av studierektor, eftersom jag antar att du är insatt i hantverksprogrammet. 

  

Jag skriver om "APU varje vecka eller i längre sammanhängande perioder"? och har 

förstås några frågor till ledningen eftersom APU-upplägget ändrades för frisöreleverna förra 

året, vilket väckte min tanke om innehåll till mitt examensarbete.  

  

I uppsatsen kommer jag inte att nämna någon av respondenterna vid namn. Du har möjlighet att 

tacka nej när som helst. Möjlighet finns att ta del av det slutliga resultatet, min uppsats, då jag är 

klar. 

  

Intervjun beräknas att ta ca 20-30 minuter och jag kommer att använda mig av ljudinspelning.  

  

Jag önskar göra intervjun snarast möjligt. 

  

Hälsningar 

Marianne 

______________________________________________________________________ 

 

Hej! 

  

Jag, Marianne Roos, arbetar som frisörlärare samt läser på VALPRO, lärarutbildningen för 

yrkeslärare som saknar behörighet, på Stockholms universitet. Jag är inne i slutskedet av 

utbildningen och med anledning av mitt examensarbete skulle jag vilja intervjua Dig.  

  

Jag skriver om "APU  veckovis eller i längre sammanhängande perioder" därför att förra året 

ändrades APU-upplägget på vår skola, från att vi hade APU varje vecka, till 9 veckors 

sammanhängande perioder. Handledare ringde och hade olika synpunkter på detta vilket väckte 

min tanke om innehåll till mitt examensarbete. 

  

Nu, i slutskedet av min examensarbete sker intervjuerna. Därför undrar jag om Du har möjlighet 

att vara respondent i min uppsats.  

  

Tänker att jag gör en telefonintervju som ljudinspelas, och vi bokar en tid gemensamt för den. 

Inspelningen kommer endast jag att lyssna på för transkribering, ingen annan kommer att lyssna 

på inspelningen. I uppsatsen kommer jag heller inte att nämna några namn, arbetsplatser eller 

skolor vid namn. Du har självklart möjlighet att säga nej. 

  

Har du intresse av att ställa upp?  

Tack på förhand. 

 

Intervjun beräknas att ta ca 20-30 minuter.  

  

Med vänlig hälsning 

Marianne Roos 
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Frågor jag ställde                                                                             (bilaga 2) 

 

 

Till rektor, skolledaren: 

 Vilken var anledningen till att APU-perioderna ändrades förra året för frisöreleverna? 

(hur tänkte ni?) 

 Tillfrågades någon frisörlärare om dennes åsikt angående ändringen? (Varför? Varför 

inte?) 

 Har eventuella handledare/frisörföretagare varit tillfrågade vilket APU-upplägg som är 

är till fördel? 

För att ev. få en anställning efter utbildningstiden: 

 Hur är det möjligt att eleverna kan få en egen kundkrets, d.v.s. stamkunder, under 9 

veckor sammanhängande APU i åk 2 och 3? 

 Finns det möjlighet för eleven att få en självbokande kundkrets om APU:n är varje 

vecka?   

 

 

Till branschen: 

 Vad är tanken bakom frisörutbildningen med APU? 

 Vilka olika möjligheter har de olika APU-uppläggen? 

 Ser branschen en fördel med ett något av APU-uppläggen?  

 Varför är gesällen så viktig då det gäller handledare? 

 

 

Till frisörlärare: 

 Hur har ni organiserat APU-upplägget på er skola? 

 Är ni nöjda med upplägget eller vill ni ändra något? 

 Fungerar tanken med att handledarna bör ha godkänd branschbehörighet? 

(Är det av vikt med branschutbildade handledare på APU:platserna? Varför, varför 

inte?)  

 

 

Till Handledare: 

 Har du varit handledare länge? 

 Vad är tanken med att frisöreleverna ska varva skola med APU? 

 Vilka upplägg har du varit med om från olika skolor? 

 Ser du någon fördel med något av uppläggen? 

 Har du själv branschens behörighet? 
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