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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine how sketching and documentation can be integrated 
into the hairdressing programme. Besides this, the study explores whether developing 
creativity by means of sketching can bridge learning and understanding difficulties when 
working with practical items. A qualitative study based on interviews was carried out. Two 
teachers and four students participated in the study answering questions about creating with 
creativity, sketching and documentation and their importance for learning and overall in 
hairdressing education. In an educational trial set up by myself, the students developed 
creative hairstyles, from their own ideas. Sketching was used by the students to elaborate 
thoughts and ideas. Documentation was consciously used so that the students could have a 
retrospective look at their work and reflect over methods and results later on. In my literature 
study there are illustrative examples of how learning takes place through interaction with 
other people. The result of interviews, educational trial and exposition of literature shows that 
learning and understanding difficulties often can be bridged by means of sketching and 
documentation of creative work. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur skisser och dokumentation kan integreras i 
undervisningen på frisörprogrammet, samt undersöka om kreativt skapande med hjälp av 
skissen kan överbrygga inlärnings- och förståelsesvårigheter i de praktiska momenten.  En 
kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer gjordes. Två lärare och fyra elever deltog i 
studien och besvarade frågorna om kreativt skapande, skisser och dokumentationens betydelse 
för inlärning och i undervisning. I ett undervisningsförsök genomfört av mig, fick eleverna 
skapa frisyrer kreativt utifrån egna förutsättningar. Skissen användes av eleverna för att 
utveckla tankar och idéer. Dokumentationen användes medvetet för att eleverna ska kunna gå 
tillbaka i sina arbeten och reflektera över metoder och resultat vid ett senare tillfälle.   
I min litteraturgenomgång belyses exempel på hur inlärning sker i samspel med andra 
människor. 
Resultatet från intervjuer, undervisningsförsök och litteraturgenomgången visar att inlärnings- 
och förståelsesvårigheter ofta kan överbryggas med hjälp av skisser och dokumentation av 
kreativt skapande.  
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1 Inledning 
 
För att komma in på frisörprogrammet är intagningspoängen väldigt höga. En anledning till 
detta kan vara, att programmet är mycket populärt bland unga tjejer, och följden kan då bli att 
de elever som är mer teoretiskt lagda uppnår de höga betyg som krävs för att komma in på 
utbildningen. Dessvärre kan detta orsaka problem för de elever som kanske har ett mer 
praktiskt handlag och som många gånger skulle ha bättre förutsättningar rent frisörtekniskt, då 
de inte kommer in på programmet på grund av för låga poäng. Skolan värdesätter ofta de 
teoretiska kunskaperna högre än de praktiska. 
 
Under min VFU har jag upptäckt att några elever har svårt att förstå och lära sig den praktiska 
delen av yrket. En orsak till detta kan vara att de elever som går utbildningen är väldigt 
duktiga och ordentliga och kanske har lättare att förstå den teoretiska delen och på detta vis 
fått de fina betyg som tagit dem in på utbildningen. Det kan då uppstå problem för dem när de 
ska gå in i de praktiska momenten och detta kan leda till svårigheter. Jag som blivande lärare 
vill kunna se och förstå orsaken till varför dessa svårigheter uppstår hos vissa elever och jag 
undrar vad lärare kan göra för att hjälpa dessa elever på ett enklare sätt. Enligt min 
uppfattning är det är viktigt att försöka hjälpa dessa elever på tidigt stadium innan de tappar 
engagemang och självförtroende för att gå vidare i utbildningen. 
 
Jag tror att vi som barn förfogar över en mängd olika begåvningar eller ”intelligenser” men att 
uppfostran och skolan berövar oss de flesta av dessa. Jag anser att alla kan lära sig hantverk 
genom övning, om man vill. Inom frisörprogrammet handlar det mycket om att skapa, det 
krävs förmåga till att kunna se och förstå stil, form, helhetsintryck och ha en känsla för att 
kunna skapa, från tanke till verklighet. 
 
När eleverna får öva inom samma område för länge exempelvis gällande permanentrullning, 
formblåsning och läggning kan det leda till att eleverna känner sig uttråkade och att det lätt 
blir statiskt och enformigt. I förlängningen kan denna problematik ge upphov till att eleverna 
tappar intresset och motivationen, möjligtvis även till att inlärningen avstannar hos eleverna.  
 
En del elever tar inte alltid till sig den kritik läraren ger eller när läraren försöker att förklara 
och genom att visa på dockhuvudet vad som blev bra och mindre bra. Det är av stor vikt att 
eleverna förstår de fel de gjort för att kunna vidareutvecklas. Det krävs stort tålamod och det 
krävs mycket övning. Många elever finner detta tröttsamt och irriterande och som blivande 
pedagog anser jag att det är viktigt dock att tala om för eleverna att övning ger färdighet. 
 
Då jag har arbetat som frisör i 16 år, har jag många gånger upplevt att en del kunder har svårt 
att förklara vilken typ av frisyr de önskar sig och därför kan ett missförstånd lätt uppstå 
mellan agerande frisör och kund. För att frisören ska ha bättre möjlighet att förstå kundens 
inre tanke om den önskade frisyren är det viktigt att kunna kommunicera verbalt och med 
hjälp av skisser. När jag började arbeta som frisör hade varje ålder sin egen frisyr där alla 
skulle se likadana ut och då passade det att jobba med mallar. Dagens samhälle uppmuntrar 
individualisering och varje person söker sin egen stil och därför kan kommunikationen 
misslyckas beroende på den stora variationen av frisyrer. Det ställs större krav på frisören för 
att kunna förstå kunden och återskapa den frisyr kunden önskar. Därför anser jag att 
skissandet är ett viktigt redskap för dagens och framtidens frisörer. Genom skissen blir 
abstrakta idéer konkreta. Det som är konkret är alltid lättare att förstå. På dagens 
frisörutbildning lär eleverna sig att klippa efter mallar, mer sällan får eleverna använda 
skisserna på ett kreativt sätt. Jag anser att skissandet bör införas på ett tidigt stadium i 
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utbildningen, det blir då en vana och därmed också mer naturligt. Skissandet kan då bli en del 
av den vardagliga kommunikationen och ett bekvämt sätt för eleverna att diskutera/förklara 
den önskade frisyren. Att arbeta på detta sätt kan också upplevas som mer professionellt för 
kunden, de får en mer skräddarsydd frisyr genom att frisören skissar fram frisyren i stället för 
att leta fram och välja frisyrer från frisyrböckerna, som de flesta gör. 
 
Det är viktigt att betona att frisöryrket är ett konstnärligt hantverk. Ofta gör konstnären en 
skiss för att pröva hur man kan uttrycka sin idé och det skulle även kunna vara en självklarhet 
inom frisöryrket. Genom skissandet sätts tankeprocessen igång och bidrar till flera idéer så att 
skapandet blir roligt och mer lekfullt. 
 
Under min andra VFU-period fick jag uppdraget att ta över min handledares lektioner under 
en månad. Erfarenheterna under undervisningsförsöket har sedan legat till grund för mitt 
examensarbete. 
 
Jag fick fria händer att under fyra onsdagar respektive två måndagar utföra ett 
undervisningsförsök med en grupp elever. Jag kallade detta försök för ”kreativt skapande med 
hjälp av skisser”. Det var i detta arbete jag började fundera på hur skissarbetet skulle kunna 
användas mer i frisörutbildningen. 

 
 

1.1 Syfte 
 
Mot bakgrund av ovanstående och min VFU blir syftet med denna studie att undersöka hur 
skisser och dokumentation kan integreras i undervisningen på frisörprogrammet, samt 
undersöka om kreativt skapande med hjälp av skissen kan överbrygga inlärnings- och 
förståelsesvårigheter i de praktiska momenten.  
  
 
1.2 Disposition 
 
Studien består av fem avsnitt och är upplagd på följande sätt: Första kapitlet består av en 
inledning med bakgrund samt information om hur intresset för ämnet har växt fram, syfte 
samt disposition. 
I kapitel två redogör jag i litteraturgenomgången för centrala begrepp och teoretiska 
perspektiv som har en central plats i mitt arbete. Jag har vidare tittat på styrdokumenten som 
har relevans för utbildningen inom hantverksprogrammet. Kapitlet avslutas med en preciserad 
frågeställning. 
Kapitel tre består av en metoddel med urval, undervisningsförsök samt kvalitativa intervjuer. 
I kapitel fyra redovisar jag resultatet av undervisningsförsöket ”kreativt skapande med hjälp 
av skisser”, sammanfattar och analyserar resultatet av intervjuerna. 
I studiens sista kapitel diskuterar jag och vidareutvecklar de viktigaste resultaten som 
framkommit, samt ger förslag till vidare forskning. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången består av litteratur och begrepp som är centrala i min studie. Jag har 
valt att utgå utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då detta perspektiv möjliggör en förening av 
teori och praktiska förutsättningar som finns i frisörutbildningen. 
 
Säljö (2006) ser lärande som en aspekt av all mänsklig verksamhet. Han försöker se på 
lärande utan att hamna i en metodikdiskussion. Han vill försöka ge aspekter på hur lärande i 
allmänhet går till och att beskriva hur ”det vi behöver lära” oss har förändrats genom tiden. 
 
Säljös centrala beskrivning av hur lärande går till och vad det är har sin grund i hans 
sociokulturella perspektiv. (Säljö, 2006 s. 38ff) Lärande handlar för Säljö om vad individer 
och kollektiv tar med sig från sociala situationer. Utgångspunkten är hur individer och 
grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Man kan säga att Säljös 
ambition är att ’flytta ut lärandet ur våra huvuden’. Denna ambition syns både i hur han 
trycker på att lärande är en kollektiv verksamhet och i hans utförliga beskrivningar av hur vi 
genom tiderna placerat allt mer ”intelligens” i de artefakter vi skapar (almanacka, miniräknare, 
dator). Säljö menar att vi tänker som i symbios med dessa artefakter och motsvarande detta 
talar han om socialt kognitivt arbete. (Säljö, 2006 s.74)  
 
Tänkande sker alltså enligt Säljö inte bara i huvudet på oss utan i samspel med andra 
människor och olika typer av apparater och hjälpmedel. Säljö identifierar språket som det 
kanske viktigaste av dessa kognitiva redskap. Tänkandet kommer i kontakt med verkligheten 
med hjälp av dessa redskap. Människor står inte i direkt kontakt med verkligheten. Redskapen 
utgör integrerade delar av våra sociala praktiker. För att beskriva det som ”ligger mellan” oss 
och omvärlden använder han begreppet mediering. Begreppet beskriver att det finns ett raster 
mellan oss och världen utanför som hjälper oss att konstituera händelser och uppfatta världen 
enligt specifika kriterier. Det viktigaste medierande redskapet är, som nämnts, vårt språk. 
Språket är en grundläggande komponent i vår förmåga att konstituera verkligheten på olika 
sätt. (Säljö, 2006 s.157ff).  Även Vygotskij har ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Han 
betonar att inlärning sker från ett yttre till ett inre plan, i dialogen och kunskapen blir sedan 
personlig. (Vygotskij i Bendroth Karlsson, 1996 s.285)  
 
 
2.1 Teori och praktik 
 
Frisörutbildningen bygger på att den teoretiska delen alltid först blir genomgången och sedan 
kommer den mer praktiska delen in. Som exempel kan vi använda oss av klipptekniken. Det 
finns fyra olika klippsätt: helform 0 grader, gradering 45 grader, ökande längder 90-180 
grader och lika längder 90 grader. Läraren delar ut stenciler där eleverna kan läsa om alla 
olika vinklar och grader. Det finns även klippböcker som eleverna har tillgång till att låna och 
titta i. I dessa böcker är det många bilder och texter som beskriver stegen i de olika 
klippteknikerna. De fyra klippsätten har varsin färg, dels för att underlätta för eleverna att 
komma ihåg vilken färg som står för respektive klippsätt men det är också ett internationellt 
sätt som många språk använder för att lära elever klippa. De olika färgerna är blå som står för 
helform, gul för gradering, röd för ökande längder och grön för lika längder.  
 
Innan den praktiska delen genomförs är det mycket diskussioner om klippsätten som läraren 
försöker förklara på olika sätt. Ibland kan filmer om klippningar visas på lektionen så att alla 
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elever får möjlighet att se och höra hur det går till, ibland klipper läraren en docka med alla 
elever samlade omkring sig. Oftast är eleverna väldigt angelägna om att själva få klippa 
eftersom det är höjdpunkten i utbildningen för många av dem. Enligt Schön (Brandt, 1998 
s.62) är teori gemensam kunskap som är opersonlig och kan lagras i böcker, filmer mm. Den 
teoretiska kunskapen är påståendekunskap som inte är bunden till subjekt och oberoende av 
tro eller kultur. Oavsett vilken kultur man har så bedrivs modern forskning i hela världen på 
samma sätt. Man använder de gemensamma teorier som uthärdat falsifierade angrepp, vilket 
innebär att man försöker förkasta teorier istället för att bekräfta dem (Brandt, 1998 s.62).  
  
När den teoretiska delen är klar, är det sedan dags att gå in i den praktiska delen. Polanyi 
(Brandt, 1998 s.62) betonar att den personliga kunskapen är tyst och är att den är bunden till 
subjektet. Kunskapen är lagrad i kroppen och kan även finnas som en kultur i en verksamhet. 
Denna praktiska handlingskunskap handlar om hur man tar med sig kunskapen ut i världen. 
Den praktiska kunskapen innehåller då även teorier i användning (Brandt, 1998 s.62). Eisner 
menar att elever som arbetar med konstnärliga ämnen behöver stöd, material att arbeta med 
och så behöver de även bli lämnade ensamma för att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. ”The challenge to teachers is not to do nothing, but to act in ways that 
advance students´ thinking”. (Eisner, 2002 s.46) 
 
När det gäller den praktiska delen ska alla klippsätten först klippas på vertikalen (en 
hårremsa). Många lärare brukar först själva klippa och visa klippsätten på en docka, innan 
eleverna själva får börja. Det är mycket viktigt att lära sig teorin först och sedan få använda 
kunskaperna i praktiken, ju fler sinnen som används, desto lättare blir det att förstå och ta till 
sig kunskap. Att klippa är ett konstnärligt hantverk och frisöreleven behöver använda sig av 
alla kroppens sinnen. Enligt Keffel är det viktigt att lyfta in det konstnärliga som en 
kunskapssyn i utbildningen eftersom det ger en större kunskapsbredd och en helhetssyn 
(Gustavsson, 2004 s.69). När alla klippsätten har klippts på vertikalen får eleverna en ny 
hårremsa, den så kallade profilen, det är ett halvt huvud som eleverna nu klipper alla 
klippsätten på igen. För varje klippning kontrollerar läraren klippningen och godkänner den 
innan eleven kan gå vidare till nästa klippning. 
 
I sista steget får eleverna ett helt dockhuvud, även här ska alla klippmomenten utföras. Att 
klippa på en vertikal som är en bit hårremsa, är mycket enklare att än att klippa på ett helt 
huvud då det på helhuvud verkligen gäller att få till håret lika långt och jämnt på båda sidorna. 
Det krävs både noggrannhet och att kunna se och känna för att få ett bra slutresultat. 
 
I avhandlingen Innovation och design teori och praktik citerar Brandt den österrikisk- 
brittiske filosofen Ludvig Wittgenstein. 
 

Wittgenstein vill markera sambandet mellan språk och handling och menar att den praktiska 
handlingens kunskap är den viktiga, ty först när vi lärt ett hantverk, förstår vi vad ett språk är. 
När vi lär oss ett yrke, lär vi oss att delta i de språkspel som ingår i yrkets praxis. Vi lär oss de 
regler och begrepp som är väsentliga för att behärska yrket. Wittgenstein och Polanyi ser 
praktiskt kunskap som dynamisk och ständig omvandling där regler ändras, förnyas skapas och 
gestaltas. (Brandt, 1998 s.63). 

 
John Dewey betonar att det i vår kultur görs skillnad mellan det teoretiska och det praktiska. I 
skolan speglas och förstärks samhällets kultur och därmed även detta sätt att hålla isär teori 
och praktik. Vissa människor saknar ett intresse för det teoretiska, medan vissa inte kan 
utveckla detta på grund av olika faktorer. Om man inför mer praktiska handlingar, tillverkning 
och konstruktion i skolarbetet kanske eleverna skulle bli mer engagerade också i det 
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intellektuella och kulturella. (Forssell, 2005 s.93) Vygotskij anser att för att förstå och kunna 
koppla ihop det teoretiska med det praktiska krävs det att eleverna använder sig av sina 
tidigare erfarenheter. För att det teoretiska och det praktiska riktigt ska förstås krävs egna 
erfarenheter. Med hjälp av handledning kan läraren hjälpa individen att se kopplingen mellan 
det teoretiska och praktiska och med den tidigare erfarenheten (Forssell, 2005 s.125f). 
 
Enligt Sjöman i Gustavsson (2004) krävs det inga speciella egenskaper eller förutsättningar 
för att lära sig ett hantverk. Han menar att i lärandet av hantverk behöver man ingen 
förkunskap från början utan det är förmågorna som är viktiga och behöver övas upp. I 
hantverk tränas olika förmågor upp – iakttagelseförmågan, förmågan att tänka, att analysera, 
att lösa problem. För att lära sig hantverk är det inte nödvändigt med en medfödd talang. En 
del har visserligen mer lätt för sig, men man kan lära sig genom vilja och envishet. 
Motivationen är viktigast, menar Sjöman. Han menar vidare att det kan vara så att man har 
blockeringar som hindrar utvecklandet av en talang som egentligen finns där. Om man kan 
släppa alla hämningar sätts kreativitet igång, plötsligt ”börjar händerna fungera”.  Han anser 
att samhället ställer upp normer för vilka uttryckssätt som ska utvecklas, alla värderas inte lika 
utan det teoretiska värderas högre. På så sätt kan den talang man kanske har för hantverk vara 
en av de begåvningar som ”klarade sig”. Den kunde inte undertryckas. Om man får den rätta 
stimulansen, kan också vilande begåvningar återupptas (Sjöman i Gustavsson, 2004 s. 37f). 
 
 
2.2 Estetiska läroprocesser 
 
Enligt Bendroth Karlsson (1998) så kräver de estetiska ämnena tid, man måste få många 
möjligheter att göra fel! Hon menar vidare också att det krävs en attitydförändring om vad 
som är viktigt. De senaste undersökningarna om hur barn och ungdomar trivs i skolan och de 
många ansökningarna till estetiska utbildningar visar att ungdomar idag upplever en 
bristsituation när det gäller undervisning i de konstnärliga ämnena, menar Bendroth Karlsson 
(1998 s.8).  
Enligt Arfwedson & Arfwedson (2002, s.68) ”börjar människan att tänka när hon ställs inför 
problem, när hon inte vet hur hon ska handla eller inte vet vilka alternativ som är de bästa. Då 
startar tankeprocesser.  Skolans viktigaste uppgift är just att starta dessa tankeprocesser hos 
eleverna och se till att dessa processer vidmakthålls”. 
 
Inom det estetisk-pedagogiska området hävdar man att all mänsklig kunskap börjar i 
sinnesförnimmelse och betonar därmed vikten av kunskap från sinnena. Fokus ligger på den 
kreativa processen som en sinnlig erfarenhet av ett fenomen. Ross (1996) modell för kreativa, 
estetiska och skapande processer, som också kallas för estetiska lärprocesser, ligger delvis till 
grund för dagens pedagogiska arbete. I figur 1 nedan, beskriver jag kort Malcolm Ross modell:   
 
Förnimmelse, → Inre struktur → Impuls → Hypotes - Medium → Form 
Möte med omgivningen  
 
Figur 1. Malcolm Ross modell för den kreativa processens förlopp (Ross i Paulsen, 1996, s. 93)  
 
 

Enligt modellen är startpunkten en impuls i en process där sinnena och fantasin är viktiga för 
att uppbyggandet av gestaltad estetisk form, impulsen skapar motivation och drivkraft till 
fortsatt arbete. (Ericsson och Lindgren, 2007 s.18f) 
Även Vygotsky (1995) betonar att fantasin är grunden till varje kreativ aktivitet inom alla 
kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. 
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Allting som omger oss och som skapats av människans hand är en produkt av mänsklig 
fantasi och mänskligt skapande (Vygotsky, 1995 s.13f) 
 
Inom frisörprogrammet handlar det mycket om att skapa, det krävs förmåga till att kunna se 
och förstå stil, form, helhetsintryck och ha en känsla för att kunna skapa, från tanke till 
verklighet. Förutsättningarna för att en människa ska våga vara skapande och hänge sig i en 
kreativ process är att atmosfären och den omgivande attityden är lekfull och tillåtande, menar 
Ross (Ross i Bendroth Karlsson, 1998 s.45).      
 
 
2.3 Skissens betydelse  
 
I boken Skapande handling om idéernas födelse av Birgerstam (2000 s.13) beskrivs hur 
skissen väcker och utvecklar nya tankar, när man ska utföra ett praktiskt arbete. ”Att skissa är 
att kunskapa”, menar Birgerstam. Tanken med skissen är inte att man ska vara en god 
tecknare utan Birgerstam betonar att skissen kan vara hur dålig som helst, under förutsättning 
att skissen föder en ny skiss och utvecklar nya möjligheter. Det handlar inte om att hitta fel i 
skissen utan att finna förmåga under skissen. (Birgerstam, 2000 s.166) 
 
”Att skissa är att gestalta, designa, att ge form åt väsentligheterna i sitt projekt. Skissens 
uppgift är att urskilja hur saker och ting förhåller sig i verkligheten”. Skissandet är ett letande 
efter form, det glöms ibland bort i dagens skola. ”Vad vi främst sysslar med i undervisningen, 
särskilt på kortkurser är mer språklära än konstnärlig och moralisk förhållningssätt till 
uppgiften” (Birgerstam, 2000 s.105). 
 
 
2.4 Visuellt tänkande 
                     
Visuellt tänkande och metodisk träning av visuell sensitivitet är en nödvändig del av all slags 
utbildning. Konsten är inte endast för konstnärer utan för oss alla. Konsten är en synlig form 
som föds i tanken och tar form genom en kreativ process. Länken mellan tanken och det 
färdiga resultatet i arbetsprocessen ligger i bilden som föds i tanken. Att tänka visuellt består 
av två delar, att tänka i bilder och att se och förstå allt man har omkring sig, menar Arnheim 
(Forsman & Piironen, 2006 s.111). 
 
För att det visuella tänkandet ska utvecklas från spontana idéer till mera medvetna, krävs 
muntligt och skriftligt språk. Arnheim betonar vikten av synliggörande samtal som redskap i 
undervisningen. Det handlar om att diskutera hur olika saker ser ut men det är också en 
träning i att uttrycka minnesbilder. Till exempel kan det synliggörande samtalet användas vid 
uppstart av temaarbete under arbetsprocessen som stöd och uppmuntran för eleven samt i 
utvärdering av arbetsmoment, menar Arnheim (Forsman & Piironen 2006, s.112-113).    
Eisner instämmer i detta och menar att lärare bör stödja eleverna och stimulera till kreativt 
tänkande (Eisner, 2002 s.46)  
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2.5 Tyst kunskap 
 
Ett centralt uttryck i diskussioner om yrkeskunnande under 1980-talet var tyst kunskap.  Tyst 
kunskap beskrivs som ett ordlöst överförande av kunskaper där man visar genom att göra och 
där uppmärksamheten är en förutsättning för att lära (Molander, 1996 s.34). Molander 
sammanfattar det som ”kunnande som en form av uppmärksamhet” (Molander, 1996 s.11)  
Grunden i kunskapen är att göra och att genomföra uppgifter; det är genom handling och 
bedömning som kunskapen kommer till uttryck. Molander lägger mycket fokus på 
uppmärksamheten och det kroppsliga; genom bedömning, känsla för vad och när något ska 
göras. Den levande kunskapen, menar Molander, ”bärs och yttrar sig i mänskligt liv och 
engagemang och står i centrum för den tysta kunskapen, inte i den nedskrivna” (Molander, 
1996 s.38ff).  Detta sker i tre moment: Övning eller träning; i frisöryrket att klippa, se och 
känna.  Diskussion om teknik och reflektion; de möjligheter som finns och de som kan skapas, 
och på så sätt få ett språk som hör till verksamheten. Ett personligt inträde i traditionen; det 
är genom en mästare som berättelser och minnen har en viktig funktion för att skapa en 
professionell identitet. (Molander, 1996 s.13) I yrken där man intar rollerna mästare – lärling 
så hittar man denna form av kunskap. Den praktiska kunskapstraditionen som härstammar 
från medeltiden innebär oftast en lång socialisationsprocess; lärlingen ska lära sig att härma 
mästaren och föra traditionen vidare (Lindström, 1997 s.8). På detta sätt får eleven eller 
lärlingen lära sig yrkets praxis: ”summan av de tysta regler som konstituerar ett yrke: de 
regler som den sociala gruppen anser rätt att tillämpa i yrkesspecifika situationer” (Brandt, 
1998 s.48). Polanyi (Brandt, 1998 s.62) betonar att den personliga kunskapen är tyst och att 
den är bunden till subjektet. Kunskapen är lagrad i kroppen och kan finnas som en kultur i en 
verksamhet.   
 
 
2.6 Pedagogiska perspektiv 
 
Det finns olika pedagogiska teorier som tillämpas inom kommunikation och lärande. 
Undervisningsmetoden, och därmed kommunikationen i skolan, blir olika beroende på vilken 
teori läraren tillägnat sig. De teorier jag kommer att reflektera över berör: Behaviorism 
(Skinner), kognitivism (Piaget) och interaktionism/sociokulturalism (Vygotskij). Därefter 
kommer jag också att diskutera vilka konsekvenser de olika teorierna kan ha för elevers 
kommunikation och lärande. 
 
 
2.6.1 Behaviorism 
 
Inlärning kan definieras i termer av förändring av det yttre och observerbara beteendet. En del 
radikala behaviorister har gått så långt att de förnekar att det finns ett inre liv. Därmed ses 
lärandet som grundat i de fysiska erfarenheter individer gör. 
 
En ledande gestalt i den pedagogiska behaviorismen är Skinner, han ansåg att lärande uppstår 
då positiv belöning kopplas till beteendet. Han använde även negativ förstärkning som metod; 
barnet undviker att upprepa beteendet vid bestraffning. Enligt Skinner finns kunskapen 
utanför individen. Den består av små enheter med kunskapsbitar som fogas till allt större 
enheter. Individens ansvar är att införliva de separata kunskapsbitarna med sin 
beteenderepertoar och se till att de fastnar (Skinner, 1969 s. 11-81). 
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2.6.2 Kognitivism 
 
I och med kognitivismen riktades intresset mot människans inre. Intellektet och tänkandet 
blev nu centrala begrepp. Intresset är inriktat mot att beskriva och förstå människans 
kognitiva utrustning och hennes mentala processer. Konstruktivism betonar att individen inte 
tar emot information passivt utan individen konstruerar själv sin förståelse av omgivningen 
genom sin aktivitet. 
 
Piaget är en representant för den rationalistiska idétraditionen. Detta konstruktivistiska 
element har bidragit till kognitivismens attraktivitet i pedagogiska sammanhang och vid 
studiet av utveckling. Piaget menade att när barnet studerar och manipulerar omvärlden 
fysiskt och begreppsligt, konstruerar det samtidigt en personligt meningsfull bild av 
omvärlden (Piaget, 1970 s.7-86). 
 
Piaget har utvecklat en stadieteori vilket innebär att människan genomlöper ett antal 
utvecklingsnivåer med kvalitativt skilda sätt att förhålla sig till och hantera omvärlden. 
Piagets idéer har haft starkt inflytande på undervisning och utveckling. Hans idéer utgör 
grunden för läroplaner och konkret skolarbete. 
 
Nästa perspektiv är också konstruktivistiskt till sin karaktär, men skillnaden mellan det 
kognitiva och det interaktionistiska perspektiven är, som vi ser det, att det förra betonar 
individen och det senare kollektivet. Det vill säga individuell inlärning i förhållande till 
saminlärning (Piaget, 1970 s.7-86). 
 
 
2.7 Interaktionism / sociokulturalism 
 
Perspektiven betonar att vi tolkar information i gemensamma, kollektiva verksamheter. 
Människan föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. 
Kärnpunkten i det sociokulturella perspektivet är sammanhanget. Det betyder att vi med hjälp 
av tidigare erfarenheter vet hur vi ska agera. I kommunikation och lärande innebär det att 
frågan om hur elever tar till sig tankeformer och färdigheter och därefter förmår använda dem 
i nya sammanhang är en av kärnfrågorna i vår förståelse av lärande och utveckling. Vygotskij 
har en deduktiv kunskapssyn. Samspelet betonas som det viktiga, barnet formas i kollektivets 
samspel. Han anser att den intellektuella gränsen hela tiden flyttas framåt; det finns ingen 
gräns i människans utveckling. Kommunikation ses som en viktig länk mellan det inre 
tänkandet och den yttre interaktionen (Vygotskij, 1999 s.47-116).  
 
 
2.8 Handling och synliggörande interaktion genom samtal 
 
Kommunikation kan definieras på många olika sätt: som ett utbyte av information mellan två 
eller flera personer, som en social situation där det sker ett utbyte av talare och där man talar 
en i taget eller det verbala och ickeverbala som sker mellan människor. 
Enligt Dysthe (2005) är livet dialogiskt till sin natur. Genom att leva engagerar man sig i en 
dialog, ställer frågor, lyssnar, svarar och kommer överens. Detta innebär att även monologer 
är dialogiska, då den är riktad till en publik. Dysthe använder sig också av det 
konstruktivistiska perspektivet. Hon menar någonting, den konstrueras och skapas på nytt av 
varje enskild individ. I en dialogisk undervisning sker en dialog mellan eleven och andra 
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elever samt mellan eleven och det stoff som ska läras in. Dysthe anser vidare att då den 
dialogiska funktionen dominerar så får eleverna möjlighet att själva vara meningsskapande 
individer i sampel med varandra och med läraren (Dysthe, 2005 s.222).   
 
Bendroth Karlsson beskriver två typer av bilddialoger. Första fasen handlar om barnets möte 
med materialet som kan ses som en dialog. Den andra fasen handlar om mötet med lärare och 
kamrater då man kan ha en dialog genom bilden. I dialogen som elev och lärare för under 
aktivitetens gång konstrueras betydelse och mening (Bendroth Karlsson, 1996 s.293). 
 
 
2.8.1 Delaktighet  
 
I Lpo/Lpf 94 poängteras att alla elever ska omfattas av de demokratiska principerna att kunna 
påverka, ta ansvar och vara delaktig. 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla 
elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på 
såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det 
alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. (Lpf94 s.13).  

 
I skolkommitténs delbetänkande, Om inflytande på riktigt (1996 s.21) anges tre 
utgångspunkter för elevinflytande: 
  
1. Att inflytande är en mänsklig rättighet, 
2. en annan att elever ska ha inflytande där att det ingår i skolans uppgifter att fostra      
demokratiska medborgare samt 
3. att delaktighet är en förutsättning för lärande.  
 
Kommittén menar att det krävs att eleverna är djupt delaktiga för att de ska kunna införliva 
det de arbetar med i skolan som verklig kunskap och att de känner koppling mellan detta och 
sina tidigare erfarenheter. 

       
Eftersom kunskapsarbete är en skapande process krävs det att den som skapar är närvarande 
och delaktig i det som sker. Vidare menar skolkommittén att socialt samspel är viktigt för 
elevens inflytande över sitt lärande då det är i kommunikation med andra som eleven blir 
medveten om sig själv och om världen. 
  
Även FN har antagit konventionen om barnens särskilda rättigheter och det har spelat en stor 
roll i de aktuella diskussionerna om ”Kultur i skolan” och om elevernas rätt till delaktighet. I 
slutredovisningen har en arbetsgrupp lyft fram konventionens artikel 31 i slutredovisningen. 
Där betonas att: 
 

Artikel 31 talar om barnets ”rätt att fritt delta i det kulturella livet”. Medlemsstaterna förbinder 
sig att ”respektera och främja barnets rätt att fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet” 
och att ”uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 
konstnärlig verksamhet”. (Gråham, Persson och Thavenius 2004 s.159f). 

 
Dysthe menar att elevdeltagande är viktigare än enbart tecken på engagemang eller ett sätt att 
fånga elevernas uppmärksamhet. Hon påpekar att eftersom samspel och dialog är så centrala 
faktorer i lärandet, är det nödvändigt med förhandling mellan lärare och elever (Dysthe, 2005 
s. 240f). 
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Rogoff (1994) i Bendroth Karlsson beskriver olika slags styrning, figur 2 nedan. En slags 
styrning handlar om att det är viktigt att barnet är aktivt i interaktion med omgivningen. Hon 
använder begreppet guidning med lägre grad av styrning. Detta innebär att läraren ger 
eleverna möjlighet att experimentera och på så vis lära känna olika material och tekniker. 
Eleven får genomföra uppgiften på sitt sätt medan läraren finns tillgänglig för att ge guidning 
vid eventuella frågor. Rogoff har samma tankar om styrning och inlärning som finns hos 
Dewey (Bendroth Karlsson, 1996 s.46).  

Figur 2. 
 
 
2.8.2 John Dewey, den progressiva pedagogikens fader 
  
Skolans problem är att den ibland är avskild från det vanliga livets villkor och motiv, hävdar 
Dewey (Forsell 2005 s. 86ff). Skolan måste därför förnyas och bli ett för eleven naturligt 
livsrum, där hon kan utvecklas. Att kunna utvecklas till demokratiska och moderna människor, 
i samhället är det mest grundläggande problemet för pedagogiken, därför är det viktigt att 
erbjuda aktiviteter som är i direkt kontakt med den fysiska omvärlden som formar skolan. 
Skälet till att social samvaro saknas beror på, att i skolan pågår ständig konkurrens mellan 
elever vilket leder till egoism. Det är inte alltid acceptabelt i skolan, att en elev hjälper en 
annan. Istället borde man samarbeta mera och byta idéer och tankar om sina erfarenheter då 
eleverna har samma mål att uppnå. Fri kommunikation mellan elever blir följden, bättre 
aktivitet och samarbete.  
 
Disciplinen bör präglas av viss oordning, prat och fysisk rörlighet. Dewey menar att det första 
problemet är just bristen på social samvaro, träning till samarbete och ömsesidig omtanke som 
ska vara en del i undervisningen. Hur ska eleverna kunna bli sociala när de är hårt 
disciplinerade och i ständig konkurrens med varandra? Ett annat problem med skolan som 
alltjämt är aktuellt är pedagogiskt-didaktiskt, också det en följd av att vi avskilt lärandet från 
vardagen. I samma ögonblick som vi isolerar människors lärande från det levda livet uppstår 
det vi idag kallar ”representationsproblemet”. Skolan och vardagen är två skilda världar. I 
skolan finns vardagen bara representerad som symboler och begrepp. Dewey använde inte 
uttrycket ”learning by doing” annat än i förbigående i sin pedagogiska teori, utan såg 
handlingen som ”ett led i en oändlig kedja av avsikt – planering – handling – reflektion – 
bedömning av resultat – ny avsikt osv” (Forssell, 2005 s. 86ff). 
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2.9 Samtalet och dokumentationens betydelse 
 
Samtalet och dokumentationen har en central roll, enligt Taguchi (2005). Hon menar att 
lärarens viktigaste uppgift är att reflektera och tänka över det som händer i undervisningen 
tillsammans med eleverna för att kunna vidareutveckla ett projekt. Att genom 
dokumentationen reflektera över lärandet och sin roll som pedagog ser hon som goda 
målsättningar när man jobbar med pedagogisk dokumentation. Lika viktigt är också att ge 
barnen den tid de behöver för att lösa ett problem på egen hand och låta barnen hjälpa och lära 
varandra (Taguchi, 2005, s.34f). 
 
Taguchi menar att utan diskussion och reflektion kring dokumentationen och arbetet i 
praktiskt skapande sker ingen utveckling eller förändring. ”Dokumentation skall vara ett 
underlag för våra reflektioner kring det som skett för att vi skall kunna ta nästa steg” 
(Taguchi, 2005 s.69). 
 
2.10 Vad säger kursplanen om hantverksprogrammets programmål? 
 
Hantverksprogrammets programmål (SKOLFS, 1999:12) är: 
 

Hantverksprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom olika 
hantverksområden för produktion, reparation och service samt till att utveckla insikter i 
företagandets villkor. Programmet syftar även till att ge grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet 
och för vidare studier. 
       

2.10.1 Vad säger läroplanen? 
 
I läroplanen för frivilliga skolformerna Lpf94 står under Skolans uppdrag:  
 
Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna ska tillägna sig och utvecklas kunskaper. (utbildningsdepartementet, 2006 s. 5) 

 
  

Under 1.2  Kunskaper och lärande står: 
 Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktigt idag och i framtiden om hur 
kunskapsutvecklingen sker[…]Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får 
möjlighet att se samband[…]Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 
tillämpa sina kunskaper[…]Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem 
framtidstro (2006, s. 6). 
     

I Lpf94 under Mål och riktlinjer står under 2.1 Kunskaper och mål att sträva mot: 
Tro på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas, - utveckla en insikt om sitt eget sätt 
att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget tänkande,[…] – ökar sin förmåga att självständigt 
formulera ståndpunkter grundande på såväl empirisk kunskap och kritisk analys som 
förnuftsmässiga och etiska övervägande, - kan använda kunskaper som redskap för att formulera 
och pröva hypoteser och lösa problem (2006, s.9).  

 
2.11 Preciserad frågeställning 
Kan estetiska läroprocesser i form av skiss och dokumentation överbygga inlärnings- och 
förståelsesvårigheter i de praktiska momenten i frisörsämnet? Jag vill även undersöka på 
vilket sätt detta kan ske? 
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3 Metod 
 
För att genomföra mitt examensarbete har jag gjort, ett undervisningsförsök och kvalitativa 
intervjuer med elever och lärare på frisörprogrammet. Syftet med intervjuerna var för att 
kunna se problematiken ur elevernas och lärarnas synvinkel, och få svar på hur lärarna 
upplever elevernas olika svårigheter. Jag ville ta reda på mer konkret hur läraren och eleverna 
har upplevt arbetet med kreativt skapande med hjälp av skissen. Jag har själv planerat och 
undervisat i mitt undervisningsförsök, jag har även dokumenterat detta arbete genom 
fotografier, observationer i klassrummet, elevernas arbeten under lektionstillfällen och mina 
egna noteringar. Detta har jag gjort för att få kännedom om elevernas och lärares syn på att 
arbeta utifrån kreativt skapande med hjälp av skissen. 
 
Den kvalitativa forskningen söker att förstå världen ur den intervjuades synvinkel och 
utveckla innebörden av människors erfarenheter före de vetenskapliga förklaringarna. Styrkan 
i intervjun är att man kan fånga upp flera olika uppfattningar som en person har om ett ämne 
och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell värld. Vad man eftersträvar är att erhålla 
kunskap om det undersökta fenomenet (Kvale, 1997). 
 
Examensarbete i form av försök ger värdefulla kunskaper eftersom man kan samla in material 
samt föra anteckningar efter varje lektion om vad som fungerat bra respektive mindre bra. På 
så sätt kan man få en uppfattning om elevernas kunskapsutveckling och inställning till 
undervisningsmetoden (Johansson, Svedner, 2001 s.48). 
 
 
3.1 Urval  
 
Jag har intervjuat fyra elever och två lärare. Eleverna som deltagit i studien har tidigare 
deltagit i undervisningsförsöket: kreativt skapande med hjälp av skissen under ledning av mig. 
Jag valde att utföra mitt undervisningsförsök med elever från årskurs två, eftersom de redan 
har två års teoretisk och praktisk utbildning. De har redan lärt sig grunderna i det teoretiska 
och det praktiska, både när det gäller klippning och färgning. Anledningen till mitt val av 
försök var att få eleverna att våga testa, prova sig fram, och att få misslyckas. Genom att 
skapa och experimentera kreativt och våga testa det som de inte har vågat prova tidigare får 
eleverna en möjlighet att använda sin kreativitet på ett skapande sätt, fria händer att utveckla 
sina kunskaper under handledning av mig.  
 
Antalet elever som deltog i experimentet var 15, nio stycken av dem hann klart inom utsatt tid 
medan resten inte hann klart på grund av sjukdom eller annan frånvaro. Av dessa nio elever 
valdes fyra ut slumpmässigt till intervjuerna. Valet av lärare gjordes utifrån lång erfarenhet 
inom yrket, där lärarna kunde berätta och ge synpunkter på skolans och elevernas utveckling.  
Både lärarna och eleverna blev informerade om att deltagandet var frivilligt och i mån av 
intresse och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Johansson och Svedner (1998, 
s.37) betonar även att det är viktigt att informera deltagarna, om att ifall de avbryter sitt 
deltagande så ska de inte behöva oroa sig för några negativa konsekvenser. 
 
Intervjumetoden har varit tidskrävande på grund av att det tog lång tid att lyssna upprepade 
gånger på inspelningarna och sammanfatta svaren. Det positiva med denna metod är att den 
blir levande och spontan eftersom man kommunicerar direkt med en person och kan ställa 
följdfrågor.  
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3.2 Validitet och Reliabilitet  
 
Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 
jag mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. Enligt 
Stensmo (2002) görs validitetsbestämning i utbildningsvetenskapliga studier med fördel 
genom triangulering. I min studie har jag använt mig av 
metodtriangulering. ”Metodtriangulering innebär att man använder flera metoder för att samla 
in data om samma aspekt av verkligheten”. (Stensmo, 2002 s.33). 
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4 Redovisning och resultat av kreativt skapande och intervjuer 
 
4.1 Bakgrundsinformation om skolan 
Skolan består av olika hantverksinriktningar, frisörprogrammet, florist, kläder och mode 
övriga hantverk, hotell och restaurang, medieprogrammet och individuella programmet. I 
denna skola som ligger i Mellansverige går cirka 1500 elever. På frisörprogrammet går det ca 
165 elever. Det är cirka 50 elever i varje årskurs på det nationella frisörprogrammet (årskurs 
ett till årskurs tre) 
Det finns även ett frisörprogram för RGD/RGH (Riksgymnasiet för döva och hörselskadade) 
dessa klasser består av sex till åtta elever och upptagningsområdet är hela Sverige. 
 
 
4.2 Definitioner 
 
Att klippa och lägga frisyrer är en konst i sig själv. En av de viktigaste aspekterna är att 
anpassa frisyren efter kvinnans/mannens ansiktsform och framhäva det vackra, att mjuka upp 
och ta uppmärksamheten från det mindre fulländade. Det är viktigt att få ett helhetsintryck av 
personen så att frisyren passar till dennes helhet. Exempelvis om en person är väldigt lång och 
kraftigt byggd så gäller det att inte klippa personen för kort, detta leder till obalans i helheten, 
effekten blir att huvudet upplevs väldigt litet i jämförelse med kroppens storlek. Det är viktigt 
för frisören att kunna se och skapa frisyrer efter kundernas olika karaktäriska ansiktsformer. 
De olika ansiktsformerna är: Runda, kvadratiska, långsmala, triangelformade och 
päronformade (Bilaga 1). 
 
Om en person är kortväxt och har ett väldigt långt hår, upplevs personen kortare, men om 
håret kortas av upplevs hon längre. Viktigt för frisören är att lyssna till kundens önskemål. 
Alla människor har olika tycke och smak och därmed finns inget rätt eller fel. Smak är 
individuellt och alla människor ser med olika ögon och detta leder till att, beroende på vilken 
frisör man väljer att besöka, kan resultatet skilja sig åt.    
 
 
4.3 Vikten av att pröva och experimentera 
 
Under min VFU hade jag mina egna planerade lektioner då min handledare gav mig friheten 
att göra ett undervisningsförsök. Arbetssättet skulle vara lekfullt, eleverna skulle få friheten 
att skapa någonting kreativt på varsin docka. Idén till detta arbete fick jag i samband med att 
jag blev informerad om att ett antal dockor skulle kasseras. Skolan har en miljöpolicy att 
återanvända så mycket som möjligt, därför bestämde jag mig för att använda mig av dockorna 
i undervisningssyfte. 
 
Idén fick jag när jag läste boken Skapande handling av Birgerstam (2000), den beskriver hur 
man kan utveckla sina sinnen genom skissen. Jag har själv inte sett lärarna arbeta på detta sätt 
tidigare och ville därför se hur det skulle påverka eleverna, elevernas motivation, kreativitet 
och utveckling.  
 
I skolan och ute i arbetslivet är eleverna vana vid att de alltid gör det som de blir tillsagda, 
läraren säger vilka klipptekniker de ska använda och kunderna ställer krav på eleven att göra 
på ett visst sätt. Det gav mig också en tankeställare, vilket gjorde att jag själv började tänka 
annorlunda. Vi gör hela tiden som vi blir tillsagda, både som elever i skolan och som 
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yrkesverksamma frisörer. Frisöryrket är ett skapande handverk och det får inte glömmas, men 
undervisningen kan bli ännu roligare, det går att åstadkomma genom att låta eleverna få 
använda sin fantasi och låta denna komma till uttryck. Jag anser att det är av stor vikt att 
skapa någonting utifrån sina egna önskningar, en tanke, känsla eller bara en idé och få föra 
över sin tanke till verklighet. 
 
Under detta arbete skulle eleverna kontinuerligt föra loggbok på de moment de tänkt utföra på 
dockan, både det som skulle genomföras med de olika klipptermerna och eventuellt val av 
färger. Sedan skulle resultatet dokumenteras och diskuteras för att jämföra om det överstämde 
med ursprungstanken.  
 
Jag har förberett mig inför mina lektioner genom att planera och försöka tänka på alla möjliga 
scenarier som kan uppstå. Mitt syfte var att eleverna skulle få använda sin fantasi och 
kreativitet på ett skapande och genomtänkt sätt. En lärares utmaning är inte att göra ingenting 
utan att agera på ett sätt som utvecklar studentens tänkande, menar Eisner (Eisner, 2002 s.46).  
Eleverna skulle få använda sina känslor och tankar som de ska uttrycka och få utlopp för, det 
får de göra genom att utföra dem i frisyrer och makeup på dockor. För att min planering ska 
gå att genomföra var jag tvungen att rådfråga min handledare om det var möjligt att utföra 
mina planer, min handledare tyckte att idén var givande och rolig för eleverna. Idén till detta 
projekt fick jag när en frisörlärare informerade mig om att de hade sorterat ut dåliga dockor 
som var tänkta att kastas då jag vet att skolan har en miljöpolicy och vill återvinna så mycket 
som det som går blev min idé att använda dockorna som arbetsmaterial till min planerade 
lektion och idén mottogs väl av lärarna.  
 
Innan eleverna börjar arbeta med dockorna vill jag att de först ska få en idé som är intressant 
som de sedan kan bygga vidare på. Medan eleverna tänker och försöker hitta sig själva ska de 
skissa ner sina tankar på ett papper. Birgerstam betonar vikten av att man i undervisningen har 
ett konstnärligt och moraliskt förhållningssätt till uppgiften (Birgerstam 2000, s.105). Hon 
menar att ”skissandets uppgift är att urskilja hur saker och ting förhåller sig i verkligheten”. 
Jag vill också att den tanken och idén som eleven har tänkt utföra på dockan ska växa och 
utvecklas under tiden som de jobbar, men det ska vara ordentligt genomtänkt. Efter att ha 
skissat fram idé på ett papper får de rita upp de olika klippteknikerna som de tänker använda 
sig utav på dockan. Under tiden de skissar fram sin idé vill jag att idén ska växa och utvecklas 
så att de får känna att man kan skapa någonting som de inte hade någon aning om i början. 
Idén var också att när man jobbar som frisör ska man alltid lyssna på vad andra vill och man 
försöker alltid göra kunderna nöjda, men man glömmer lätt det roliga som att få vara lite 
galen och bara få släppa loss och få göra det man känner för. 
 
Aulin-Gråhamn för fram att praktiskt skapande utifrån egna intressen under sociala och 
lekfulla former är viktigt men glöms ofta bort (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius 2004, 
s.41f). Jag tror också att vi alla människor bär på mer eller mindre konstnärliga anlag som 
vissa inte ännu har upptäckt att de har, för att de inte har vågat testa sig fram. När eleverna har 
kommit fram till vad de vill göra ska de få klippa, färga håret och lägga make up på dockan. 
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4.4 Genomförande av kreativt skapande med skissen 
 
Min grupp bestod av 15 elever i årskurs två. Hela klassen består av 48 elever och är delade i 
tre grupper i frisörteknik. Jag började lektionen med att presentera och berätta för eleverna om 
hur hela arbetsgången skulle se ut steg för steg. Eisner betonar att stegvisa instruktioner är bra 
därför att de ökar möjligheter till förståelse och reflektioner (Eisner 2002). 
 
Jag informerade eleverna om att det fanns dockor som vi fick använda till vårt arbete på en 
särskild plats där kunde de välja varsin docka som de tyckte om. Jag bad först eleverna att 
göra en skiss på ett papper för att illustrera deras tanke, känsla eller en häftig frisyr, som de 
hade bestämt sig för att utföra på dockan. Eleverna tyckte att det var svårt att skissa eftersom 
de inte var vana vid det, de tyckte att de var dåliga på att teckna och skämdes att visa upp 
skissen för mig. Birgerstam betonar att oavsett om skisser är bra eller dåliga, kan de skapa nya 
idéer. De undrade varför det var viktigt att skissa upp sin tanke. Jag förklarade och betonade 
hur viktigt det är att få igång sin tanke genom att skissa och utveckla den, och att jag inte 
bedömer om skissen är snygg eller ej. Tanken med skissen var att eleverna själva skulle 
utvecklas och inte till för någon annans skull. Jag frågade om det var någon i klassen som 
brukade teckna. Det var en elev som räckte upp handen, jag bad henne berätta för alla i 
klassen om vad hon upplevde i samband med skissandet. Hon berättade att det var för att det 
gav henne lugn och ro och hon kunde tänka klarare under tiden hon tecknade, det öppnade 
hennes sinnen och fick henne att komma på andra idéer samtidigt. Jag berättade att konstnärer 
alltid först gör en skiss innan de påbörjar en målning. 
 
För att eleverna inte skulle tro att det bara var en lek bad jag dem att rita upp de olika 
klippteknikerna som de använt sig utav, på dockan, allt skulle dokumenteras steg för steg för 
att arbetet senare ska kunna utvärderas. Lentz Taguchi lyfter fram att pedagogisk 
dokumentation kan vara ett hjälpverktyg för både läraren och eleven, för att båda ska kunna se 
kunskapsutvecklingen (Lenz Taguchi, 2005 s.34f). 
 
För att få eleverna stimulerade upplyste jag dem om att vi skulle ha en utställning med deras 
dockor, de skulle ställas ner i en glasmonter vid matsalen där många elever passerar förbi. 
 

                                         
Figur 3. Elevers tankebild som skissas ner på papper. 
 
Eleverna ville genast få komma igång med sina arbeten. De tyckte att det var ett stort tillfälle 
att få utlopp för sin kreativitet och skapande, de tyckte att detta arbete skulle bli väldigt roligt. 
Vissa av eleverna kom genast igång med sina arbeten då de bestämt vad de skulle utföra. 
Under tiden gick jag runt bland eleverna och studerade deras arbeten medan en del ville ha 
mer tid på sig att komma på vad de ville göra medan andra kom igång snabbt.  
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En elev fick idén att göra ett rådjur, jag frågade henne hur hon kom på idén. Hon berättade att 
när hon hade valt sin docka och tittat på den en stund, tyckte hon att dockan påminde henne 
om ett rådjur och hade de dragen. 
 
Flera av eleverna frågade mig kan man göra si eller så? De kände sig osäkra. Jag talade 
återigen om för dem att det inte finns rätt och fel utan att de ska utgå ifrån sin egen tanke, hur 
de upplever saker och ting på sitt eget sätt men också försöka förmedla sina tankar på dockan.   
 
Jag kände att jag hade allting under kontroll. Elevernas lektion pågick från 9.30 till och med 
11.15, eleverna var djupt engagerade i sina arbeten och glömde bort tiden. Jag bad dem städa 
ihop sina saker för att därefter ha lunch, men flera av eleverna bad att få stanna och fortsätta 
sina arbeten för att de tyckte att det var så roligt. Jag passade då på att ta en diskussion om hur 
viktigt det är att få i sig mat för att kunna fortsätta göra bra arbeten på sina andra lektioner, 
men att jag tyckte att det var så roligt och att de ville fortsätta min lektion med övertid. Jag 
kände att det här skulle bli bra och intressanta lektioner framöver också. 
 
Under min andra lektion var det fler av eleverna som ville passa på att pröva lite avancerade 
färger på dockan för att kunna uppnå sina resultat på bästa möjliga sätt. Jag informerade dem 
att de skulle tänka på att det endast var två onsdagar kvar att jobba på detta tema. De elever 
som jobbade med färger gick ner till salongen, där hade de tillgång till olika färger i det här 
skedet upplevde att jag inte hade fullständigt kontroll på alla elever, vilket berodde på att de 
var utspridda på olika platser i skolan. Det positiva i det här scenariot var ända kanske var att 
dessa elever fick jobba självständigt och lita på sitt eget omdöme, kunskaper och kunna 
utveckla kunskaperna som de hade fått under dessa två år. Molander anser att den tysta 
kunskapen blir levande när den kommer till uttryck (Molander, 1996 s.34). 
 
Jag kunde också se elever som hade låst sig i sina tankar och inte kunde komma vidare med 
sina arbeten. De hade en idé, men visste inte hur de skulle förmedla sina tankar på dockan. 
Jag anser att som pedagog ska man inte lägga ut sina egna idéer utan försöka få eleverna 
själva få arbeta utifrån sina egna tankar.  
  
Jag tog kontakt med bildläraren och berättade om mitt tema som jag hade med eleverna och 
att jag behövde material till deras arbeten. Bildläraren gav mig paljetter, fjädrar, olika 
piprensare, små pappersbollar, kräppapper i olika färger, med mer. Jag gick ner till min 
lektion och ställde fram alla sakerna på ett bord. Eleverna fick titta och använda sig av alla 
saker, detta material stimulerade och satte igång deras fantasi och kreativitet, eleverna 
fortsatte sina arbeten. När det var dags att plocka ihop sina arbeten ville de flesta stanna kvar 
och jobba på sina dockor. Eleverna tyckte att det var så här de ville jobba med att få använda 
sin fantasi, kreativitet och att det var så här de utvecklade sig själva. 
  
När jag kom till lärarrummet frågade de andra lärarna mig vad jag hade för ett roligt tema 
med mina elever, eftersom ryktet om mitt tema spridit sig. Andra klasser och elever tyckte att 
det var orättvist att de inte fick göra samma uppgift som på mina lektioner. Jag ansåg det som 
positivt och kände att jag hade lyckats med att få min idé omtyckt. Detta arbetssätt tycktes 
vara stimulerande och ett trolig alternativ i framtiden.  
 
Lektion nr tre var alla elever fullt igång med sina arbeten, eleverna som färgade sina dockor 
hade först blekt upp håret för att sedan färga in med andra färger. Eleverna talade om för mig 
att de skulle ha nationellt matteprov nästa onsdag och inte kunde vara närvarade på min 
lektion, de undrade hur de skulle hinna med sina arbeten. Jag som blivande pedagog insåg 



18 

ganska snart att det inte alltid blir som man har planerat och tänkt sig. Det händer olika saker 
som inte ingår i planeringen, till exempel elever som har varit frånvarande av någon anledning 
och kommer efter i sina arbeten. Hur ska man lösa det på bästa möjliga sätt utan att någonting 
annat viktigt arbete blir lidande? Eleverna bad mig att få mer tid på sig för att kunna hinna 
slutföra sina arbeten som annars blir halvfärdiga. Jag lovade dem att jag skulle prata med min 
handledare och fråga henne vart vi kunde få in fler timmar på mina lektioner så att eleverna 
skulle hinna göra klart sina arbeten. Jag rådgjorde med min handledare beträffande hur jag 
skulle kunna lösa detta problem. Vi kom fram till att på måndagarna hade eleverna hunnit 
klart med de flesta av sina arbeten på den kursen och att eleverna kunde få fortsätta sina 
arbeten dessa två måndagar framöver. Den lektionen varade klockan 12-16 och eleverna 
behövde inte känna sig stressade för att inte hinna med. Jag framförde den goda nyheten till 
eleverna och att problemet var löst. 
 
Jag fick en ide hur de elever som inte hunnit med att färga sin docka skulle kunna göra, det 
finns olika färgsprejer som kan användas om de vill framhäva eller förstärka någon färgeffekt 
på något sätt. 
 

      
 
Figur 4 och 5. Eleverna är på salongen och påbörjar färg- och klippbehandlingen på dockorna. Skissen överförs 
till dockorna.    
 
Nedan följer elevernas arbeten: 
En elev hade gjort en regnbågsflicka, hennes känsla var att skapa något färgglatt och det 
resulterade i att hon fick en idé av regnbågen som var håret på flickan och regnet flickans 
tårar. Eleven sprejade håret med olika färgsprejer. Hon målade även regndroppar och klistrade 
på silverpaljetter på dockans ansikte som föreställer hennes tårar. 
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Figur 6 och 7. En av elevernas färdiga kreation. 
 
En annan elev ville göra en tjej som är tuff med en speciell attityd. Hon gjorde en väldig 
avancerad färgning med ljust överhår och tre olika färger, randigt i svart, koppar och rött. 
Klippningen var också avancerad då hon gjorde en page diagonalt framåt, för att tuffa till 
frisyren gjorde hon en ”overcut”, en klippning över den färdiga frisyren. Eleven framhävde 
dockans ögon med att använda sig av vita, svarta och grå toner och målade läpparna i rött så 
att det skulle gå i ton med håret.  
 

 

 
Figur 8. En annans elevs avancerade skapelse, där eleven har använts sig av fyra olika färgval samt svåra 
klipptekniker. 
 
 
En elev gjorde en asymmetrisk page diagonalt framåt med en hög gradering i nacken. Känslan 
var somrig. Hon ville också få fram alla sommarens glada färger i dockans hår, hon 
blonderade dockan i två omgångar för att uppnå ett ljushetsläge 11 för att sedan färga in med 
rosa, orange, rött, blått och grönt i diagonala slingor. 
Eleven målade två blommor i ansiktet för att förmedla sitt budskap om sommaren.   
             

   
Figur 9. Ett tredje exempel på vad en skiss kan åstadkomma. Denna elev ville förmedla sommaren med dess 
färger. 
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Ett annat arbete var att skapa sommar och vinter eftersom hon älskade sommar och tyckte 
mindre om vintern. Hon använde sig av färgsprejer, glada färger på sommarsidan, grått och 
svart på vintersidan. Hon sminkade dockan ungefär i samma färger. 
 

      
Figur 10 och 11. Fantasin har inga gränser! Denna elev har använts sig av olika färgsprejer för att åstadkomma 
denna kreation.  
 
En elev valde att skapa ett rådjur eftersom detta djur för henne förmedlar känslorna rädsla och 
oskuldsfullhet. Detta var hennes första tanke när hon studerade dockan. Eleven använde sig av 
Internet som hjälpmedel för att veta vilka färger hon skulle använda på dockan. 
 

    
        Figur 12.  Ännu ett exempel på hur man med hjälp av skissen kan skapa ett kreativt  
         arbete.  
 
En elev var inspirerad av sommaren och värmen och ville därför använda sig av starka färger. 
Hon valde att klippa dockan i en asymmetrisk frisyr, kort och uppklippt på ena sidan och 
långt på andra. För att kombinera det långa och korta sidan ihop valde hon att klippa till en 
lugg så att det blev en snygg linje i frisyren. Hon valde att använda en färgstark färgspray för 
att lägga i effekter i håret. Eleven gjorde en färgstark makeup så att det passade ihop med 
frisyren.   
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Figur 13.  Denna elev ville skapa en tuff frisyr genom att göra en färgeffekt. 
 
En elev hade först många idéer men var tvungen att begränsa sig till slut hon var sugen på att 
testa något extremt, kaxigt men fortfarande tjejigt. Eleven gjorde en asymmetrisk page med en 
undercut i nacken och en kortklippt uniformt i benan vid luggen i en triangelform. Hon 
färgade det långa håret i vinrött och det som var kort i rosa färg. 
I makeupen målade hon en fjäril i ögonpartiet och dekorerade med lila fjädrar till ögonfransar. 
 

 
Figur 14.  Denna elev har gjort en kombination av både färg och färgsprej samt använt två olika klipptekniker. 
 
 
Till den sista lektionen hade jag förberett utvärderingsfrågor till eleverna som de skulle 
besvara när de var klara med sina arbeten. Utvärderingsfrågorna bestod av följande frågor se 
nedan: 
 

1. Hur tycker du ”kursen” har varit?     Ringa in svaret                bra             dåligt 
 

2. Varför? Utveckla svaret 
 

3. Vilka var fördelarna? 
 

4. Vilka var nackdelarna? 
 

5. Vad kunde göras bättre i kursen? 
 

6. Egna kommentarer 
 
Eleverna svarade bara positivt om kursen. Alla tyckte att kursen var givande, de tyckte det var 
en utmaning att de fick använda sig av kreativitet, skapa utifrån sig själv, utveckla sig och fick 
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ta eget ansvar. Fördelarna med kursen var att eleverna tyckte att de lärde sig väldigt mycket 
nytt och tog till sig ny kunskap. Arfwedson & Arfwedson anser att inlärning sker mest 
effektivt genom erfarenhet, undervisning och eget tankearbete. Det negativa som eleverna 
beskrev var att tiden för den här kursen var alldeles för kort. Alla elever ville ha många fler 
sådana uppgifter i framtiden.  
 

Figur 15. Elevernas utställning i ett glasmonter.   
 
 
4.5 Intervjuer med lärare (Bilaga 2) 
Jag har använt mig av bandspelare när intervjuerna gjordes. Jag har lyssnat upprepade gånger 
och skrivit ner svaren ordagrant och därefter sammanfattat svaren. Det som jag anser mest 
intressant av intervjusvaren har jag skrivit i citatblock. 
 
Lärarna informerades om sina rättigheter att vara anonyma i intervjuerna. Då ingen av dem 
såg någon anledning att vara anonym utan samtyckte, är båda namngivna i redovisningen. 
 
4.5.1 Intervju med lärare 1 
Anna-Lena är en frisörpedagog och är 52 år gammal. Hon har lång erfarenhet inom yrket och 
har arbetat på skolan i 26 år. De första åren jobbade hon som frisörlärare men sedan tio år 
tillbaka har hon arbetat mest med makeup   
 
Anna-Lena upplever att när eleverna får arbeta med någonting som är kreativt och skapande 
blir eleverna gladare och får mer energi. Om läraren talar om för eleverna vad de ska göra och 
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det blir mer styrt och tillrättalagt då blir det ingen utmaning för eleverna, tilläger hon. 
Eleverna utvecklar sig mer om de själva får tänka ut någonting kreativt att skapa, utifrån sina 
egna förutsättningar. När eleverna själva får skapa och testa sina kunskaper och märker att de 
kan mer än vad de tror, växer deras självkänsla.  
 

När eleverna själva får bestämma och använda sig mer av den kreativa sida så blir de mer 
positiva till det som de ska göras. De kan jobba hur länge som helst, de glömmer att ta raster och 
lunch, de vill bara jobba, jobba och jobba, de tycker att det är så roligt hela tiden. Från det första 
lilla, de har tänkt i det kreativa, så utvecklar det sig under tiden. Många gånger sporrar det dem 
ännu mera, de kommer på nya tankar och det växer för dem och det finns inget stopp. 
 

Anna-Lena påpekar dock att det är viktigt att man ger dem vissa ramar, så att det inte går 
överstyr. Annars kan det bli för tokigt, för stort och för villt. Vissa eleverna kan många gånger 
inte sätta begränsningar utan virrar ut så blir det ingenting av någonting till slut, så kreativt, 
fritt arbete inom vissa ramar är att föredra.   
 
Anna-Lena använder sig ibland av skisser inom makeup eftersom hon undervisar mest i det 
ämnet. När eleverna ska kopiera en make up, utnyttjar de ett färdigt skissat papper och de 
färger som de använt sig av. När eleverna ska utföra något fritt arbete ska de göra en skiss 
först och följa den. 
 

Om eleverna inte utför en skiss först och istället får göra makeup direkt på ansiktet och ibland 
hämmar det. 

  - oj vad ska jag göra? 
- jag måste komma på någonting nu. 

 
Men sitter man med pennor eller vattenfärger och ett papper, då är det precis som om handen 
ibland börjar styra sig själv till någonting. Vilket många gånger den inte gör om man direkt ska 
börja sminka på ansiktet. 

 
Inom frisörsämnet används skissen inom klippningen och design (läggning), först får eleverna 
skissa upp en design, de får följa en färdig frisyr från en bild. Eleverna får ett färdigritat 
papper med olika huvudvinklar på, en med ansiktet fram och en i profil och den tredje är 
bakhuvudets sida. Eleverna får rita hur de ska lägga upp håret med curler eller klipps (små 
klämmor) eller vad de ska göra, det är samma sak med klippningen. Lärarna använder sig av 
skissen på det sättet för att de ska se hur eleven har tänkt, om det färdiga resultatet blev som 
de hade tänkt. Eleven kan då säga: 
  

Nej den här sidan blev inte som jag tänkt mig, om jag hade lagt den här sidan åt det här hållet 
hade det gått framåt, men nu går det mer bakåt. 

 
Vi kan då gå tillbaka och titta på skissen hur eleven har skissat fram ritningarna på exempelvis 
läggningen. Eleverna kommer även ihåg bättre när de har gjort en skiss, ibland kan de göra en 
skiss genom att bara rita pilar i hårets riktning. Inom make up skissar vi ibland fram det tänkta 
resultatet, men inte inom klippning och design (läggning). 

 
Anna-Lena anser att fördelen med att integrera skissen i undervisningen är att man kan gå 
tillbaka i arbetet och diskutera tillsammans med eleven vad det var han/hon gjorde och kontra 
med det färdiga resultatet i utbildningssyfte. 
 

Det negativa kan i både klippning, läggning och makeup vara att man låser sig så fast vid skissen 
man har gjort så att man inte kan göra sig fri att göra förändringar som annars kanske skulle ha 
blivit till det bättre. Ibland kanske inte eleverna går in och ändrar på skissen för att det ska 
överensstämma med slutresultatet, och de gör ingen förändring i skissen och resultatet blir inte 
så bra. Då måste man lära sig att man kan ändra på skissen under tiden när man upptäcker att 
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exempelvis skissen på höger sida inte stämmer när jag utför det praktiskt, då kan vi gå in och 
ändra. Vissa elever tänker att nu har jag gjort skissen, och då kör jag efter skissen. Många gånger 
tror eleverna att de inte får ändra på skissen. Då säger jag att: 

 
- Du kunde ändra på skissen, och eleven svarar  
- Jaha, kunde man det, får man det? Jaha det kunde jag ha gjort, men jag tänkte inte på det. 
Det är inte ofta det händer, men det har hänt, och det kan jag uppleva som negativt. 

 
4.5.2 Intervju med lärare 2 
 
Jenny är 42 år och har arbetat som frisörpedagog på skolan i sex år. Jenny har valt att endast 
arbeta på skolan tre dagar i veckan, resten av veckan driver hon en egen frisörsalong, med två 
uthyrningsstolar. Att hon fortfarande vill arbeta som frisör har två anledningar, dels vill hon 
behålla kundkontakten och dels för att hålla sig ajour i sitt yrke.  
 
Jenny, ser att det finns mycket kreativt hos eleverna när de får skapa fritt utifrån sina egna 
förutsättningar. Vi ser stor kreativitet hos eleverna och de själva kan förvånas över det då de 
skapar kreativt. Jenny menar att det gäller inte bara frisyrmässigt, utan även företagstänkande.  
Det är jättebra, vi pedagoger vill att eleverna ska vara nyfikna. Jenny anser att det är viktigt att 
eleverna får arbeta utifrån sina egna förutsättningar, även utveckla sin egen kreativitet. 
Eleverna förvandlas och växer otroligt mycket när de får göra någonting konkret att arbeta 
med när de får utmaningar och inte bara skoltraditionellt. 
 

Vi har en klass som är lite orolig och gnällig, de kan lätt tappa motivation under lektioner. Men 
när eleverna får arbeta kreativt märker man andra egenskaper hos eleverna som man inte har 
upptäckt tidigare. Jag tror att det är väldigt viktigt att eleverna själva får ta större ansvar och 
arbeta fram olika idéer och verkligen jobba kreativt. Man märker att eleverna tycker att det är 
roligt för att andra lärare också ser att de förändrar sitt beteende eftersom elevernas motivation 
ökar. Under hösten har eleverna fått jobba mer kreativt och de har utvecklats väldigt mycket och 
det syns att de har fått glädjen tillbaka.  

   
 
Jenny berättar vidare att lärarna arbetar med skisser när det gäller klipptermer, med färger och 
vinklar eftersom detta ingår i gesällbrevet. Eleverna ska kunna tolka en skiss om den levereras 
till dem, de ska kunna tänka till och förstå vilken frisyr man menar, anser hon.  
 

Tanken är att vi tänker att eleverna ska få en skiss eller en bild och sedan ska kunna utföra den 
skissen på dockan, det är jätteviktigt att för eleverna att kunna utföra en sådan uppgift om de ska 
ta gesällen. Examinatorerna är extremt noggranna att resultatet eleverna utför ska 
överensstämma med skissen och om inte skissen överensstämmer med resultatet blir det inte 
bedömbart och eleven underkänns. 
  
Vi lärare måste bli bättre på att få det mer naturligt för eleverna att införa skissen på det sättet så 
att eleverna kan klara gesällen och inte misslyckas på grund av skissen. Vi var nyligen på en 
kurs och examinatorerna berättade att de var väldigt hårda med den biten. 

 
Jenny ser endast fördelar med skissen, eftersom det är en viktig del av arbetet och förbereder 
eleven inför gesällen. I många frisyrböcker är frisyrerna beskrivna i skisser samt olika 
klipptermer. Hon anser att det är viktigt om eleverna fått med sig den kunskapen redan från 
skolan och kan förstå och tolka skissen. 

 
Jag kan inte se några nackdelar med skissen, utan att man känner sig ännu tryggare i det man 
arbetar med. Man kan både se det på papper och sedan i verklighet, kan man båda delarna 
känner man sig ännu säkrare. Om en kund kommer med en bild, ska eleven kunna se hur 
frisyren är klippt. 
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4.6 Intervjuer med elever 
För att bevara elevernas anonymitet har jag använt ett siffersystem istället för deras namn: 
Elev 1, elev 2, elev 3 och elev 4. Samtliga är tjejer. Nedan redovisas de fyra intervjuades svar: 
(Bilaga 3). 
 
4.6.1 Intervju med elev 1 
Elev 1 upplever att ett kreativt skapande arbetssätt har varit väldigt lärorikt, roligt och 
intressant. Hon tyckte att det var viktigt att få möjlighet att praktisera fram en tanke till något 
konkret. Detta arbetssätt har fått henne att förstå att man inte alltid behöver följa det man har 
lärt sig på lektionen slaviskt. Dessutom har detta fått henne att våga lita och tro mer på sig 
själv, och har insett att det finns på olika lösningar inför kommande arbeten. 
 

Nu vågar jag experimentera mer och vågar göra misstag och att man lär sig jättemycket på det. 
Jag känner att jag har utvecklat mig mer på det sättet. 

 
Elev 1 vet inte riktigt hur hennes tankar påverkas av skissen, men hon antar att det endast kan 
vara positivt. Det negativa menar hon kan vara att hon upplever att skissen inte blir som hon 
har tänkt sig när det väl görs i praktiken och slutresultatet blir annorlunda än skissen. 
Det positiva med skissen anser hon dock är att man har en grund att utgå ifrån. 
 
 Elev 1 påpekar även dokumentationens betydelse. Att dokumentera sitt arbete är väldigt bra 
anser hon eftersom man i efterhand kan gå tillbaka och titta igenom hur arbetet utfördes. 
  

Om jag har en jättefin frisyr och sedan efteråt tänker hur det var jag gjorde, då kan man gå 
tillbaka och titta på anteckningarna och veta exakt hur det var som jag utförde arbetet. 

 
4.6.2 Intervju med elev 2 
Elev 2 menade att det var jätteroligt och kul att få göra precis som man ville, hon passade på 
att göra sådant som hon aldrig annars får utöva på kunder. Det är roligt, menar hon när man 
får experimentera och se det färdiga resultatet. När man jobbar på detta sätt får man många 
nya idéer och bra kunskaper att ta med sig, anser elev 2. 
 
Elev 2 upplevde att det var avslappnat, att det fick bli som det blev och att inte bli styrd hela 
tiden som man är van vid. Detta var ett tillfälle att passa på och prova på det som man kanske 
har undrat över och inte vågat göra tidigare, menar hon. 
  

Jag fick många funderingar besvarade när jag fick jobba och experimentera på detta sätt. Min 
kreativa sida lyftes fram och många nya idéer kom fram under arbetets gång. 

  
Fördelen med skissen säger elev 2 att man utvecklar sina tankar genom skissen ”när man väl 
gör det”. Det är bra att man börjar med skissen och har den som grund, det blev mer 
genomtänkt då. ”Det är bra att skissa först så att man tänker hur man ska gå tillväga och utföra 
det praktiskt sedan”.  Det som jag skissade först ändrades under arbetets gång. Slutresultatet 
blev inte exakt som skissen men någonting liknande säger elev 2. 
 
 
Nackdelarna med skissen var enligt elev 2 att det färdiga resultatet inte exakt blev som skissen 
eftersom tankarna förändrades under arbetets gång. 
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Det är även en fördel med att anteckna och dokumentera är enligt elev 2. Det är en bra 
möjlighet att kunna gå tillbaka och titta på vad det var man gjorde och vad man kan utveckla 
ytterligare. ”Man kan då gå tillbaka och få tid att fundera och reflektera över situationen”. 
 
 
4.6.3 Intervju med elev 3 
Elev 3 upplever att arbetssättet kreativt skapande var jättebra, eftersom hon fick tänka själv 
och använda sin kreativa sida.  
 

Vi brukar inte få använda vår fantasi på detta sätt då vi fick tillgång att prova på och testa olika 
saker. Det var roligt och ett annorlunda sätt som man lärde sig jättemycket av och utvecklade sig 
själv genom att man fick använda sina kunskaper, och chansen att lära sig ännu mer. 

 
Elev 3 anser att detta arbetssätt påverkat henne på ett positivt sätt. ”Det som man passade på 
att göra vid detta tillfälle var sådant man visste att man kanske inte kunde göra på vem som 
helst”. Att få testa sig fram var ett bra arbetssätt, menar hon. Tidigare har elev 3 inte varit 
säker på vissa saker som hon har funderat över men inte riktigt vågat testa på människor.  
 

Det var bra att man fick göra det på dockan och då blev man inte rädd om det misslyckades. Jag 
lärde mig mycket från denna uppgift och fick mina funderingar besvarade genom att testa mig 
fram. Nu vet jag hur jag kan gå tillväga utan att vara orolig för resultatet, jag har blivit mer 
självsäker genom att jag har fått testa mig fram och tagit lärdom av det. 

 
Elev 3:s tankar utvecklades hela tiden under skissen, först fick hon en ide, men sen var det 
inte säkert att det hon utförde på dockan blev som skissen och då fick hon tänka om.  
 

Tankeprocessen sattes igång och jag tänkte om jag gör så då blir det på det visset och gör jag på 
det andra sättet då blir resultatet på det viset. 
Det var bra att man hade en utgångspunkt att utgå ifrån. Det var bra att börja med skissen och se 
vad det ledde till. 

 
Elev 3 säger att fördelen med skissen är hon har en utgångspunkt att utgå ifrån och detta gör 
att hon utvecklar sig under arbetets gång. 
Nackdelen är dock om resultatet inte blir som på skissen. 
 
Elev 3 ser en fördel även med att anteckna och dokumentera. Det är svårt att komma ihåg allt 
och man lär sig mycket på att anteckna, menar hon. ”Om man har gjort någonting som blev 
bra eller inte blev så bra, då har jag allting antecknat och kan gå tillbaka och lära mig hur det 
var jag gjorde så att man inte gör samma misstag på det som inte blev bra”.  
 
4.6.4 Intervju med elev 4 
Elev 4 tycker att det har varit en bra erfarenhet att få arbeta med kreativt skapande. ”Ofta på 
skolan ska man följa moment som vi ska utföra. Den här uppgiften var öppen, man kunde i 
stort sett göra vad som helst och det var det som var roligt”. Elev 4 menar att hon verkligen 
fick utmana sig själv och testa hur bra hon kunde prestera. ”Jag upplevde att jag kunde mer än 
vad jag trodde från början, och jag trodde inte att mitt arbete skulle bli så bra som det blev”.  
Elev 4 tilläger också att detta arbete, kreativt skapande, stärkte henne och hennes 
självförtroende. Detta arbetssätt ökade inspirationen hela tiden. 
Hon säger vidare också att genom detta arbetssätt vågar man testa mer och tro på sig 
själv. ”Jag har lärt mig att ingenting är omöjligt och det finns många olika lösningar man kan 
ta sig fram på olika sätt”. 
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På min fråga om hur hon utvecklar sina tankar med hjälp av skissen svarar elev 4 att hon inte 
är bra på att teckna och har svårt att överföra sina tankar och idéer till en skiss. Det är ett av 
hennes problem. 
  

Men i detta arbete skulle vi överföra vår tanke på pappret genom skiss och det var en utmaning 
för mig, det var jättebra att öva på.  
För var skissen ett sätt att inte glömma min ide och jag upptäckte att när man väl började skissa 
utvecklades det vidare och man kom på nya saker. 

 
 
Fördelen med skissen är enligt elev 4 att hon har en mall att gå efter och vet då vad hon ska 
göra och då går arbetet fortare. Hon vet också, menar hon vart hon slutade och vart hon ska 
fortsätta. 
 

Har man inte gjort en skiss först och man inte riktigt har tänkt igenom noga vad man ska göra, 
kan man få ett bra resultat men det kan också bli pannkaka av det hela. Därför är skissen som en 
säkerhet och en grundtanke. 
 

En nackdel som elev 4 ser är dock att man låser sina tankar istället. 
  

Har man en skiss att följa tänker man att det är endast det här man ska göra och inte prova 
någonting nytt, och då har man låst sina tankar på den skissen man har gjort. Även om man 
kunde ha utvecklat det ett steg ytterligare.   

 
Elev 4 ser även positivt på dokumentation som arbetssätt, det är roligt att se tillbaka på sina 
tidigare arbeten. Detta blir ett bevis när det är skrivet och dokumenterat, tilläger hon.  
 

När det står exakt hur man har gått tillväga kan man använda sig av det arbetet senare. Man kan 
även visa andra vad man gjort och ta lärdom av varandra. Man kan då även jämföra olika 
arbeten med varandra och utveckla sig genom att ta tid och reflektera över sitt arbete.  

 
 
4.7 Komparativ analys av lärarnas svar 
 
Båda pedagogerna var eniga om att eleverna blir mer motiverade när de får arbeta med 
kreativt skapande och de upplever det genom att eleverna visar stort engagemang. Båda 
pedagogerna anser också att eleverna utvecklas mer då de får arbeta kreativt utifrån sina egna 
förutsättningar.  
 
Båda pedagogerna använder sig av skisser i sin undervisning. Den ena, Jenny, hade varit på 
en kurs med examinatorer inför elevernas gesällbrev. Examinatorerna talade då om för 
pedagogerna hur viktig skissen är inför gesällen, skissen måste överensstämma med resultatet 
och det är det första examinatorerna tittar på. Jenny insåg att de måste integrera skissen mer i 
undervisningen. Om eleverna inte kan utföra ett arbete precis som skissen är ritad, blir arbetet 
inte bedömbart, och inte godkänt enligt examinatorerna.  
 
Lena anser att skissen har sina fördelar men även nackdelar kan uppstå. Fördelarna är att 
eleverna lär sig att tänka när de jämför skissen med det färdiga resultatet. Nackdelarna med 
skissen kan hon uppleva hos eleverna är att eleverna ibland kan låsa sina tankar vid skissen 
och inte göra sig fria för förändringar. Jenny kan endast se positiva fördelar med skissen 
eftersom det är ett sätt för eleverna att tänka och de har en grund att följa.  
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4.8 Komparativ analys av elevernas svar 
 
Alla elever instämmer och håller med om att de utvecklar sitt eget tänkande, när de får arbeta 
med ett kreativt skapande arbetssätt utifrån sina egna förutsättningar. Motivationen ökar 
mycket när eleverna får välja själva och inte endast följa mallar som de vanligtvis är vana vid. 
 
Eleverna upplevde att de kunde mer än vad de trodde innan. De hade lärt sig genom att 
resultatet inte blev som de tänkt sig från första början. Efter att eleverna fått arbeta med 
kreativt skapande upplevde de att de vågade misslyckas och de fick tillfälle att lära sig nya 
saker. Genom att prova sig fram och experimentera menade eleverna att de fick större 
självförtroende och de var inte längre rädda för att misslyckas. 
 
Alla elever tyckte att skissen var bra för den utvecklade deras tankar och idéer. Deras tankar 
utvecklades hela tiden och nya idéer växte under skissarbetet. En av eleverna menade att det 
kunde finnas en nackdel med att arbeta med skisser eftersom skissen kunde hindra tänkandet 
istället för att vara en hjälp i tankearbetet. 
Samtliga elever var överens om att dokumentation och anteckningar är viktiga för då har de 
möjlighet att gå tillbaka och se vad de kan förbättra och utveckla mer. Eleverna poängterade 
att dokumentationen även kan vara till hjälp för andra elever som vill utveckla sitt tänkande 
genom att man får idéer från varandra. 
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5 Diskussion 
 
Min tolkning, efter att ha läst litteraturen och tagit del av intervjuerna, är att kreativt skapande 
har förmågan att hjälpa eleverna att ta till sig kunskap så att de kan skapa något eget. 
 
Jag anser att när man låter eleverna jobba mer med kreativa uppgifter, ökar detta deras 
förståelse och utveckling. Eleverna blir mer motiverade, de känner större glädje och lusten att 
skapa ökar drastiskt. Detta arbetssätt anser jag leder till att eleverna får möjlighet att reflektera 
över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. Därmed stärker de sin tro på sig själva när 
de upptäcker att de kan nå fram till resultat på olika sätt. Jag instämmer i Arwedsons & 
Arwedsons tankar och betonar att fyra olika aktiviteter: erfarenhet, undervisning, eget 
tankearbete och annan övning är viktiga för inlärning.(Arfwedson & Arfwedson, 2002 s.25)  
Jag anser att grunden till att bli en duktig och självsäker frisör är att eleverna måste ha en bra 
grund i undervisningen. I den praktiska delen lär sig eleverna mycket genom övning och 
genom erfarenheter blir de duktigare och säkrare i sitt skapande. 
 
Jag anser att atmosfären i gruppen blir betydligt bättre och eleverna blir vänligare och mer 
hjälpsamma mot varandra, när de får arbeta och använda sin kreativa sida. Även i litteraturen 
betonas det kreativa arbetssättets betydelse för att utveckla elevernas kreativitet och 
engagemang. Jag vill även betona att när eleverna arbetar på ett kreativt sätt och inte styrs av 
lärarna får eleverna en inre kraft och ork som gör att de kan jobba hur länge som helst. Det 
anser jag kan bero på att de vill se den färdiga produkten som de själva har skapat. 
  
Skissen i undervisningen har stor betydelse, menar jag, denna utvecklar och hjälper eleverna i 
deras eget tänkande. Jag har under min VFU-period märkt att eleverna utvecklas genom 
skissen. De kom hela tiden med nya idéer och förslag på olika tankar om hur man kan omsätta 
sina idéer i praktiken. Alla elever uttrycker att de vill ha fler lektioner där de får möjlighet att 
tänka och skapa fritt utifrån sina egna förutsättningar. (Birgerstam, 2000 s.166) Att skissa är 
att gestalta, designa, att ge form åt väsentligheterna i sitt projekt. Skissens uppgift är att 
urskilja hur saker och ting förhåller sig i verkligheten. 
 
I intervjuerna var det en pedagog och en elev som ansåg att skissen kunde hämma tankarna, 
och vad kan detta bero på?  Arbetssättet kan, anser jag för vissa elever sätta igång en 
stressreaktion då de försöker komma på någonting att skissa, i stället för att utveckla tankarna 
så hämmar det tankarna på grund av stressrektionen. Jag anser istället att skissen kan ta bort 
blockeringar och lösa upp stress. Skissen är ett redskap för att kunna vidareutveckla idéer 
inför kommande arbeten. Birgerstam betonar vikten av att skissen tar bort låsningar och frigör 
tankar. Skissen är till för att prova sig fram, med ett undersökande arbetssätt (Birgerstam, 
2000 s.28f). Detta arbetssätt borde snarast reducera stress, menar han.  
 
I denna studie, där jag har genomfört undervisningsförsök samt tagit del av åsikter genom 
litteraturstudie och intervjuer, anser jag att eleverna tar lärdom och utvecklar sig ytterligare 
genom att arbeta mer kreativt, genom att eleverna får testa och prova sig fram genom olika 
experiment. Elevernas rädsla att göra misstag blir inte så hämmande när man utför 
uppgifterna mer på ett experimentellt arbetssätt. Misstagen som eleverna gör tar de lärdom av 
och utvecklar sig själva genom att göra misstag. Det är, menar jag, viktigt att allting 
dokumenteras och noteras skriftligt eftersom eleven då har möjlighet att gå tillbaka till 
tidigare arbeten och med hjälp av dem analysera de fel de gjorde tidigare och förhoppningsvis 
utveckla sitt tänkande. Det som jag har tagit lärdom av mina egna lektioner är att jag som 
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blivande pedagog inte alltid kan räkna med att det blir som man har planerat. Saker och ting 
händer, exempelvis oförutsedda händelser som att elever var sjuka och inte hann klart i tid. 
 
Jag anser att det är i kommunikationen med andra som eleverna blir medvetna om sig själva 
och det är viktigt att eleverna får känna engagemang. Eleverna känner sig engagerade först då 
de får känna delaktighet och har möjlighet att påverka en lektion. Dysthe menar att 
elevdeltagande är viktigare än enbart tecken på engagemang eller ett sätt att fånga elevernas 
uppmärksamhet. Hon påpekar att eftersom samspel och dialog är så centrala faktorer i 
lärandet så är det nödvändigt med förhandling mellan lärare och elever. (Dysthe, 2005 s. 240f.)  
 
Tyst kunskap beskrivs som ett ordlöst överförande av kunskaper där man visar genom att göra 
och där uppmärksamheten är en förutsättning för att lära (Molander, 1996 s.34). 
 
Dokumentation anser eleverna och pedagogerna är till en stor fördel. Eftersom både pedagog 
och elev har möjlighet att kunna gå tillbaka och titta på elevens arbete vid senare tillfälle. 
Eleverna kan då även jämföra olika arbeten med varandra och utveckla sig genom att ta tid 
och reflektera över sitt arbete. Lentz Taguchi menar att utan diskussion och reflektion kring 
dokumentationen och arbetet sker ingen utveckling eller förändring. ”Dokumentation skall 
vara ett underlag för våra reflektioner kring det som skett för att vi skall kunna ta nästa steg” 
(Lentz Taguchi 2005, s.69). 
  
Under min VFU observerade jag att eleverna alltid gjorde noggrann dokumentation på 
salongen genom att anteckna förslag på arbetssätt, exempelvis val av färger och klipptekniker, 
sedan analyserades resultatet lärare och elev tillsammans. I fortsatta studier vore intressant att 
undersöka i vilken utsträckning skissen och dokumentationen har påverkat inlärningen genom 
åren just inom frisörutbildningen. 
 
5.1 Slutsats 
Resultatet från intervjuerna och undervisningsförsöket visar att inlärnings- och 
förståelsesvårigheter ofta kan överbryggas med hjälp av skisser och dokumentation av kreativt 
skapande.  Kreativt skapande, skisser och dokumentation i kombination ger redskap för att 
utveckla tankar och idéer samtidigt som eleverna ges möjlighet att reflektera över metoder 
och resultat vid ett senare tillfälle. 
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Bilagor 
 
Definitioner      Bilaga 1 
      
 
 
Ett runt ansikte ska döljas på sidorna runt kindbenen med längre hårmassa som smalnar av 
och gör ansiktsformen mer ovalt. Benan har också betydelse för ansiktsformen, en mittbena 
smalnar av ansiktet. Det som smalnar av ett runt ansikte, är att klippa en lugg som är kammat 
diagonalt mot ansiktet. Det som ska undvikas på ett runt ansikte är volym på sidorna som 
påtagligt framhäver det runda ansiktet. 
 
Ett kvadratiskt ansikte bör klippningen vara så att det rundar av det fyrkantiga ansiktet. Det är 
viktigt att tänka på att utforma klippningen så att den blir asymmetrisk för att undvika en allt 
för markerad linje vid käkbenen och tinningarna.  
Som vid runda ansiktet bör benan placeras på mitten och på detta vis upplevs ansiktet som 
mer ovalt. En hel eller sidolugg som är luftig och platt på sidorna rekommenderas då det 
rundar och förhöjer det ovala. En felaktig frisyr som inte är anpassad till denna ansiktsform är 
en rakt avklippt lugg och sidopartier som är ovanför käkbenen, de linjerna framhäver det 
fyrkantiga ansiktsformen. 
 
Ett långsmalt ansikte på en kort frisyr skall håret åtminstone nå till örsnibben, för att mjuka 
upp den långsmala ansiktsformen. Ett långt hår bör etappklippas för att ge mera bredd och en 
mjuk linje. Benan placeras i yttre delen av ögat för att ge mer volym i luggen. Håret bör 
kammas mott yttre delen av sidorna, för att förhöja volymen vid sidan. En felaktig frisyr är 
den högt uppsatta frisyren som är framkammad vid halsen, detta samverkar till att ännu mera 
förlänga ansiktet.  
 
Ett triangelformat ansikte (avsmalnande nedåt) vid klippning gäller att man lämnar håret lite 
längre vid frampartiet, detta gör att det bredare pannpartiet sammanbinds med sidopartiet och 
då upplevs pannan mer oval. Ett triangelformat ansikte har oftast ett smalt hakparti, och därför 
bör frisyren vara kort så att hakpartiet lämnas fritt. Vid både långt och kort hår gäller en lätt 
volym på hjässan för att ansiktet ska upplevas mer ovalt. En felaktig frisyr är breda sidopartier, 
eftersom pannpartiet upplevs som bredare och hakan upplevs ännu spetsigare. 
 
Ett päronformat ansikte (eller triangelformat med spetsen uppåt) vid längre hår är det viktigt 
att dölja det markerade käkpartiet genom att sidopartiet bör klippas kortare runt ansiktet än 
bakpartiet. Det som bör undvikas är en lång bena, en kort delning eller en punktering (kort 
bena) ger en bättre balans i frampartiet. Håret kammas snett framåt från delningen för att 
bredda pannpartiet. Den uppåtkammade luggen är särskilt framhävd och ger i medverkan med 
delningen, som är placerad ut mot sidan, ett intryck av en bredare panna. En felaktig frisyr är 
om man låter volymen samlas mot nedre delen vid öronen, vilket gör att pannpartiet framhävs 
och päronformen blir ytterligare markerad. 
 



 

 
 
 
 
 
 Bilaga 2 
 
 
 
Intervjufrågor  
 
 
Frågor till lärarna Anna-Lena och Jenny: 
 

• Upplever du att arbetet "fritt skapande" utvecklar elevernas kreativitet? Hur märker 
du detta? 

• Använder du skisser i din undervisning? (Hur, var, när). 

• Finns det fördelar/nackdelar med att integrera skisser i undervisningen? Vilka är 
fördelarna/nackdelarna? 

 

                                                      

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

      Bilaga 3
       

Intervjufrågor  

Frågor till eleverna: 

• Hur upplever du att arbetssättet "fritt skapande" har varit? (Motivera svaret). 

• Hur har detta arbetssättet påverkat dig?  

• Hur utvecklas dina tankar när du använder dig av skisser? 

• Finns det några fördelar/nackdelar med att använda sig av en skiss? 

• Finns det några fördelar/ nackdelar med att använda sig av anteckningar?  

• Vilka fördelar finns det med att anteckna och dokumentera det du utför i ditt arbete? 

 


