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Nätverksprojektet Bästa kunnande samlar av utbildningsanordnare in verksamhetsmodeller och 
goda praxis för att genomföra lärande som sker på arbetsplatsen. Verksamhetsmodellerna och 
materialen delas för användning av alla utbildningsanordnare på en nationell elektronisk platt-
form. Utgående från modellerna och materialen utarbetar projektnätverket Bästa kunnande till-
sammans med arbetslivet en gemensam uppfattning om den utbildning som ordnas på arbets-
platsen bl.a. vid arbetslivsfora hösten 2018.  

 

Hårhärden -utbildningsfrisörsalong   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Länkar 
https://yle.fi/uutiset/3-9864960  
https://www.facebook.com/AOLappia/videos/719206865106301/ 

 

Verksamhetsmodellen har som mål att möjliggöra arbetsbetonade studier i yrket och instruera de 
studerande att fungera i arbetslivet genast i början av studierna.  I en herr- och damfriserings ut-
rymmen i Kemi har en Hårhärden -utbildningsfrisörsalong öppnats. Den erbjuder de stu-
derande en äkta verksamhetsmiljö i ett företag inom hårbranschen. Den erbjuder ett alternativ till 
traditionella studier som sker i läroanstalten med det tillhörande lärandet i arbetet i företag inom 
branschen och i läroanstaltens herr- och damfrisering som planerats för undervisningsbruk 

Beskrivning av 
arbetsredskap 
och material 
 
•Det har reserverats 
4–6 platser för de stu-
derande i utbildnings-
frisörsalongen Hårhär-
den.   
•De studerande får 
använda företagets 
utrymmen, apparater, 
redskap och frise-
ringsprodukter. 

 

 

 

Fördelar  
 
• Den studerande får en starkare 

motivation och företagaranda.  

• Man kopplas till arbetet genast från 

början av utbildningen, tröskeln till 

arbetslivet sänks.  

- Stöd och handledning kan hela ti-
den fås av en yrkesutbildad person 
enligt de studerandes behov.  

• Det är möjligt för flera studerande 

att samtidigt studera i företaget.  

• Samarbetet mellan läroanstalten 

och arbetslivet är interaktivt och in-

tensivt. - De saker som man lärt sig 

i läroanstalten fördjupas i kundar-

betet. 

• Kunskaper, färdigheter och en ser-

viceattityd förenas, man får en 

samlad kontroll över serviceproces-

sen.    

• Företaget har möjlighet att utbilda 

och rekrytera lämpliga arbetstagare 

för eget behov. 

 

 

Utmaningar  
 
 
• Kräver engagemang av företagets 

anställda och att de håller sig i bak-

grunden men ändå inom räckhåll.  

• Kännedom om innehållet och kraven 

på yrkesskicklighet i examensgrun-

derna samt att det är möjligt att stu-

dera i enlighet med målen i företa-

get.   

• Att hitta gemensamma intressen för 

läroanstalten och företaget, att göra 

saker tillsammans, mod att pröva på 

alternativa verksamhetssätt för att 

stödja de studerandes växande i yr-

ket.   

• Utvecklingen av kunnandet och be-

dömningen av den yrkesskicklighet 

som krävs i yrkesprovet.  

• Läroanstaltens och företagets roller, 

ansvar och skyldigheter vid genom-

förandet av en examensinriktad ut-

bildning. 
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