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2016-05-19 

Hej alla frisörlärare/kollegor 

Jag vill med detta brev ge er möjlighet att läsa om tre olika frisörliv. 

Samtidigt är dessa böcker en nutidshistoria som era elever kan inspireras av. De kan 

använda böckerna i Svenskan, men även som underlag för gymnasiearbetet/frisör. 

Viktigast av allt är att eleverna kan läsa om alla de möjligheter som frisöryrket erbjuder. 

 Vi vill ju alla stimulera eleverna i deras yrkesval. 

1. Händernas Språk, Joakim Roos - King of Hair. En bok med vetenskapliga och 

pedagogiska reflektioner. En berättelse om ett fantastiskt liv!   Pris 250 kr 

2. Resan mot det omöjliga. En bok om att det går att komma hur långt som helst om man 

bara vill. Från frisör till filosofie doktor och mycket roligt på vägen!  Pris 150 kr 

3. Anneli Palmgren - Queen of Hair. Ett frisörliv som visar möjligheterna inom 

frisöryrket om man har mycket energi och vilja, allt är möjligt!   Pris 150 kr 

4. Den Inre Teatern i lärandet. En doktorsavhandling om hantverket -frisöryrket. Av en 

frisör, om frisöryrket, den enda forskningen om yrket på akademisk nivå.  Pris 250 kr 

Paketpris för alla fyra böckerna:   Pris 700 kr 

Skulle det vara intressant med klassuppsättning av Händernas Språk så kan jag ordna det till 

mycket reducerat pris. Det blir då i kompendieformat. Pris efter förfrågan beroende på antal. 

Beställ på mail med namn, skola, leveransadress och fakturaadress. 

Med vänlig hälsning     

 Gunilla Andersson Gustafsson, Gunilla Consulting. 

Filosofie doktor, men alltid frisör i hjärtat 

 

 

PS. Jag har F-skatt och har momsredovisnings nr, SE480820502701 

Org.nr 4808205027, 6% moms och frakt tillkommer på priset. DS. 
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Resan mot det omöjliga 

     

Resan till Sverige från Finland som Krigsbarn, Anneli Palmgren Queen of Hair 
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Händernas Språk      Joakim Roos  King of Hair 

 

Den Inre teatern i lärandet, en studie om kunskapsväxande inom Hantverk

  Filosofie Doktor Gunilla Gustafsson 
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