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Sammanfattning 
Denna studie utgår från en poststrukturalistisk teori med feministisk 
perspektiv och har som syfte att förstå och se olika kontexts betydelse för subjektets 
skapande för läraren i grundskoleämnet hem- och konsumentkunskap (förkortning HK) 
Genom reflexiva intervjuer med verksamma HK-lärare och med en poststrukturalistisk 
analys studeras hur lärarnas upplevelser och erfarenheter kan relateras dels till 
schablonbilden och dels till hur den genom samtida och historiska texter kan förstås.  
 
Studien behandlar en existerande bild eller en schablon om hur läraren i hem och 
konsumentkunskap, förväntas vara och agera. En bild som beskriver en präktig, lite 
gnällig och petig kvinna, en praktisk person som lägger sig i det mesta och dessutom är 
något fyrkantig. I studien framkom att HK-läraren känner till schablonens existens men 
känner varken igen sig eller kollegor genom den.   
 
Med en poststrukturalistisk teori om subjektivisering, identitetsskapande och 
individuella förhållningssätt diskuteras i studien i vilka olika kontext HK-läraren lär 
sig att vara. Med andra ord diskuteras i studien på vilka olika historiska och samtida 
sociala arenor som HK-lärarens subjektivitet är konstruerad.  
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Beyond the cliché 

Lena de Ron 

 

Abstract 
 
The main purpose of this study is to provide perspectives and contribute of the 
discussion about how teachers in Home and consumer studies (HK) identities and 
subjectivity are made in schools; both how teachers look upon and understand 
themselves in the educational context and how they are perceived and described by 
others.  
 
The study includes a number of interviews influenced by “reflexive interviews” and 
poststructuralist discourse analysis is used when analysing the interviews. From which 
follows that not only what is said is interesting but also what is left out as well as  
contradictions and inconsistency. Further, the interviewer is part of the analysis.  
 
The picture about the teacher in Home and consumer studies is that she is proper, kind 
of a pedant, and even a nitpicker, always interfering, keeping things clean and tidy, 
lecturing and even nagging on everyone to do things tight. And she fights for 
legitimating for herself and the subject. But she functions only as a “universalising 
identity”, she does not exist in real life. But why exist the picture about the HK-teacher? 
And how is the discursive construction in different societal arenas? Whit poststructural 
theories on subjectivity and identity discuss the history and modern discursive 
constructions from a feminist perspective. 
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INLEDNING OCH SYFTE 
Vi har i vårt land en lång utbildningshistoria, från medeltidens klosterskolor till dagens 
mångskiftande skolsystem. Skolans utveckling kan ses som en medveten strävan att 
betraktas som en integrerad del av samhället. Politiska, ekonomiska och sociala 
förhållanden, men även till viss del allmänkulturella och vetenskapliga miljöer blir 
därför förklaringsfaktorer för skolans utveckling (Richardsson 2004). Samhällets 
förväntningar på en demokratisk och jämlik skola och utbildning har dock under de 
senare år blivit alltmer mångfacetterat eftersom vi bland annat lever i ett mångkulturellt 
samhälle som ska förbereda kommande generationer för en alltmer differentierad 
arbetsmarknad och levnadsvillkor (Englund 1996). Englund menar dock att det, efter 
andra världskriget finns en motstridighet i dessa förväntningar, en motstridighet som 
består av att utbildning har setts som ett led för fostran till ansvarskännande och 
kunniga medborgare i jämlikhetens tecken, men som ska förverkligas av en grupp lärare 
som är mycket heterogen. Att yrkesgruppen lärare kan sägas vara heterogen grundar sig 
i att vi under folkskolans framväxt hade ett differentierat skol- och 
lärarutbildningssystem som bland annat gav framväxt av en mängd olika lärarkategorier 
med rötter i många olika skolformer. Till exempel grundlades definitionen av praktiska 
och teoretiska ämneslärare i denna utvecklingsfas. Olika reformer inom skolväsendet 
har därefter genomförts i syfte att skapa ett enhetligt skolväsen, vilket i praktiken 
innebär att olika lärargrupper med olika traditioner och utbildning numera arbetar 
tillsammans i samma skola, ofta även i samma arbetslag. En av dessa lärargrupper, de 
praktiska, (eget tillägg: tidigare benämningen övningslärare eller praktisk-estetisk 
lärare) som Englund berör i visionen av att skapa en enhetligt skola, utgörs av läraren i 
hem- och konsumentkunskap (f.d. hemkunskap). Ämnet som i och med 
grundskolereformen på 1960-talet, efter att sedan i slutet av 1800-talet varit ett ämne 
endast för flickor, blev obligatoriskt för båda könen i ”en skola för alla” med Läroplan 
för grundskolan 1962 (Lgr-62).   
 
Vad är HK? 
När människor i allmänhet hör benämningen hemkunskap, alternativt hem- och 
konsumentkunskap (förkortas fortsättningsvis HK) görs antagligen automatiskt 
kopplingen till ämnets mest centrala delar: mat, kost, näringslära, livsmedelskunskap, 
matlagningsmetoder och andra termer och begrepp med anknytning till mat. Om man 
inte lyfter fram den helhetssyn på hushållets verksamheter som åsyftas i kursplanen för 
ämnet, kan det därför finnas viss risk för att en av livets grundförutsättningar, nämligen 
mat (och måltider), osynliggör de övriga kunskapsområdena, social gemenskap, 
konsumentekonomi och boende.  De fyra kunskapsområdena bildar, med sina ingående 
”verksamheter”, tillsammans en integrerad helhet, hushållsvetenskap. Omfattningen av 
ämnesområdet är global, men ser olika ut i olika länder beroende på kulturella, 
ekonomiska, geografiska och etiska förutsättningar. Hushållsvetenskapen är ett 
tvärvetenskapligt ämne som förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap och kan 
förstås genom Nationalencyklopedins (1996) definition av begreppet:  
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Hushållsvetenskap, den systematiserade kunskapen och teoribildningen 
kring företeelser i det lilla och det stora hushållet. Ämnesområdet omfattar 
hushållens produktion och konsumtion av varor och tjänster, hushållens 
användning av resurser, tid, kunskap och pengar samt hushållens attityder 
och beteenden. Hushållsvetenskap har en tvärvetenskaplig karaktär med 
anknytning till flera grunddiscipliner med många tillämpningsområden 
(a.a. s.180). 

   
Den internationella centralorganisationen för hushållsvetenskap IFHE (International 
Federation for Home Economics) fastställde 1978 definitionen att:  

 
Hushållsvetenskap som vetenskapsgren och undervisningsområde 
behandlar användningen, utvecklingen och inriktningen av mänskliga och 
materiella resurser till förmån för individen, familjen och samhället. 
Forskningen och undervisningen i huslig ekonomi inriktas på individen, 
familjen och samhället samt på växelverkan mellan dem och den fysiska, 
ekonomiska och sociala miljön (O´Toole & Fitch, 1988, i Turkki, 1995, 
s.10). 

     
För att tydligare definiera begreppet hushållsvetenskap för svenska förhållanden lyfter 
Karin Hjälmeskog (1996) fram individens personliga ansvar och möjligheter att kunna 
påverka inte bara sitt eget utan också andras liv lokalt såväl som globalt genom att 
förstå relationerna mellan individ och samhälle/natur.  
 

Hushållsvetenskap, som vetenskap och som läroämne har sin utgångspunkt 
i ”individen i hushållet” och handlar om relationerna mellan individen och 
den ekonomiska, samhälleliga, kulturella, politiska och fysiska 
omgivningen. Målet är att förstå dessa relationer och stödja individens 
utveckling mot större ansvarstagande för sin omgivning, både lokalt och 
globalt (a.a. s.5). 

 
Utbildning för livet i hem och familj 
Ämnets främsta mål är att ge kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för de 
värden dessa kunskaper har för människa, samhälle och natur. Ämnets plattform består 
av de verksamheter som pågår i ett hushåll d.v.s. det dagliga livet och hemmet i 
centrum. HK-ämnet ger en integrerad helhetssyn på kunskapsområdena social 
gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi och förenar därmed rena 
kunskapsmål med delaktighet och sociala färdigheter. 
 
Kunskapsområdet social gemenskap ger en möjlighet att se hushållsarbetets 
komplexitet, genom att träna/lära sig ta och ge socialt ansvar. Omsorgsaspekten i ämnet 
lyfts genom att fokusera hushållsarbete betydelse för andra och med andra. Genom att 
vidga t ex måltidens sociala och kommunikativa funktion med att lyfta värden omkring 
trivsel, estetik, samvaro, jämställdhet och kultur etc. och på så sätt bidra till att utveckla 
förståelse för den sociala betydelse som arbete i hushållet har. Mat och måltider är ett 
mångfacetterat kunskapsområde som varierar över tid och kan behandlas på många 
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olika sätt beroende på vilken aspekt som området studeras ur, hälsa, prestation, ekonomi 
etc. Måltiden är en lång process som omfattar allt från planering, inköp, receptläsning, 
redskapsanvändning, tillagning och efterarbete. Med arbetsprocessen i fokus bidar 
kunskapsområdet till att synliggöra hushållet som en arena där arbete utförs.  
 
Boende har förskjutits från en rationellt-teknisk inställning, såsom vård av bostaden till 
en mer socialt medmänsklig inställning skapa och vårda ett hem som bidrar till att 
synliggöra egenvärdet av verksamheterna i hushållet. Hur samverkar tingen med 
människan? Kan man finna tillfredsställelse av att diska, tvätta, städa och vårda, etc.? 
Är ett hem mer än tak över huvudet? Exempel på frågeställningar som kan lyftas inom 
kunskapsområdet för att medverka till att vidga synen på att hemmiljön är betydelsefull 
ur flera aspekter t ex kulturella och ekonomiska. Konsumentekonomi ger 
konsumentaspekten i ämnet en starkare ställning. Elevernas förmåga att hantera reklam 
och information, liksom förmågan att väga in aspekter om ekonomiska (och andra) 
resurser när beslut fattas i hushållet blir centrala utgångspunkter (Grönqvist & 
Hjälmeskog, 1998; Skolverket, 2000 b). 
 
Sammanfattningsvis kan man utrycka att ämnets målsättning handlar om individers och 
familjers välbefinnande. Från en teknisk-rationalitet (naturvetenskap)syn på ämnet har 
utvecklingen gått mot ett omsorgs-psykologisk (humanistisk) förhållningssätt. Idag är 
innehållet dels ekonomiskt, fysiskt välbefinnande genom effektivt användande av 
resurser i hushållet, dels social-psykologiskt välbefinnande genom mellanmänskliga 
relationer och personlig utveckling inom familjens/hushållets ram. Slutprodukten blir 
en helhetssyn på hushållet med fokus på konsumentaspekten, när man hanterar reklam 
och information samt väger in olika resursaspekter och olika personers behov när beslut 
fattas i hushållet.  
 
Kursplan 2000 
I HK-ämnets kursplan 2000 för grundskolan ska ämnet ses och förstås genom olika 
perspektiv, hälsa, resurshushållning, kultur och jämställdhet. För perspektivet hälsa 
uttrycks i kursplanen att: 
 

Hälsa och välbefinnande har flera dimensioner: ekonomiska, materiella, 
fysiologiska och psykosociala. I ämnet hem- och konsumentkunskap är 
dessa på olika sätt sammanflätade och handlar bland annat om en 
medveten användning av resurser, om att stärka elevens tillit till sin egen  
förmåga att handla och interagera med andra. Hushållsarbete sker både för 
eget och för andras välbefinnande (Skolverket, 2000 a).  

 
Begreppet hälsa i kursplanen för HK kan tolkas och förstås på många olika sätt, men 
kanske framförallt med ett bredare perspektiv än tidigare. I slutet av 1990-talet skapades 
en diskussion om huruvida myndigheter ska påverka människors sätt att leva. Som 
exempel kan nämnas Folkhälsoinstitutets, Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets 
arbete och därmed även undervisningen i HK, som med sin naturvetenskapliga 
inriktning på sätt och vis varit en kanal för olika hälsobudskap. Genom att WHO 
förespråkar ett nytt, vidgat och mer aktivt hälsobegrepp, där även livskvalité med en 



 7

viss mån av personligt ansvar inkluderas, har delar av HK-ämnets innehåll på sätt och 
vis omformats. Å andra sidan kan även hälsobegreppet förstås ur ett övergripande 
samhällsperspektiv där också en miljöaspekt kan uttolkas.  HK kan vara en stödjande 
miljö för eleverna dvs. vara och göra hälsa. En fungerande och god fysisk miljö (lokal) 
och en öppen, positiv dialog där eleverna i mindre grupper kan utveckla sin självkänsla 
och förmåga att arbeta tillsammans med andra ger en utvecklande trygghet i HK. Tala 
om varför man äter och dricker och varför man mår bra. Ämnet kan ge redskap och 
motivation för eventuell förändring av livsstil, förståelse för andras behov etc. Ett annat 
viktigt inslag i undervisningen är att behandla aktuella debatter exempelvis i media som 
förbereder för livet i vardagen (Grönqvist & Hjälmeskog, 1998).  
 
Resurshushållning för undervisning i HK har alltmer sedan 1990-talet kommit att 
handla om konsumentens och hushållets ansvar för att minska påfrestningen för miljön 
och därmed bidra till en hållbar utveckling. Med resurshushållning i ämnets kursplan 
avses hushållning med såväl mänskliga som ekonomiska och andra materiella resurser 
och naturresurser, både lokalt och globalt (Skolverket 2000 a) 
 
Även detta kan förstås som en omformning av HK-ämnets kunskapsområden genom en 
perspektivförskjutning, från individen till ett lokalt och globalt hänsynstagande. Här 
synliggörs läroplanens miljöperspektiv såväl som det internationella perspektivet. 
Eleven bör delta aktivt i formandet av en medveten livsstil för en långsiktigt hållbar 
utveckling av produktion och konsumtion. Resurshushållning ska vara en utmaning för 
eleverna på flera plan. 
 
Kulturbegreppet i HK-ämnets kursplan kräver även det en definition för att kunna 
förstås ur ett sammanhang där begreppet kan användas på flera olika sätt. Kursplanen 
betonar att HK ger upplevelser och förståelse av hushållsarbetets variation över tid och 
mellan kulturer, men även att historiska, internationella och kulturella jämförelser ger 
insikter om traditioner, förändringar och variationer vad gäller hushållets verksamheter 
och relationer mellan människor (Skolverket, 2000 a). 
 
Grönqvist och Hjälmeskog (1998) menar att kulturbegreppet kan ses och förstås som 
värdeorienterande  t. ex. finkultur och ”den goda kulturen”, och som den beskrivande 
och analyserande, t ex mångkultur och mångetnicitet. HK och kulturbegreppet kan 
därför ur samhällsvetenskaplig disciplin, förstås som en mötesplats för den mångfald av 
kulturer som existerar i vårt samhälle: 
 

Maten som symbol för vilka vi är och vilka vi vill vara – och vilka vi inte 
är och inte vill vara. Att äta tillsammans är kanske det viktigaste sättet vi 
har för att uttrycka gruppgemenskap och att laga mat till någon man bryr 
sig om är ett sätt att visa kärlek och omsorg (a.a. s.29). 

 
Med jämställdhetsperspektivet i kursplanen för HK uttrycks att, ett demokratiskt och 
jämställt samhälle förutsätter att män och kvinnor har samma rättigheter och 
skyldigheter. Ämnet hem och konsumentkunskap utvecklar pojkars och flickors 
identiteter genom att ge erfarenheter av och kunskaper om sambanden mellan 
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jämställdhet och verksamheterna i hushållet (Skolverket 2000 a). Att lyfta perspektivet 
jämställdhet till det medvetna planet för lärare och elever i det dagliga HK-arbetet kan 
exempelvis betyda reflektion över gruppindelningar och gruppstorlekar. 
  
Lärare i HK på grundskolan  
I svensk grundskola finns sjutton olika obligatoriska ämnen och för dessa finns riktlinjer 
angående respektive ämnes timfördelning. För HK finns 118 timmar avsatt vilket kan 
jämföras med t.ex. bildämnets 230 timmar, musik 230 timmar och slöjd 330 timmar  
och matematikens 900 timmar (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo-94).  
 
Efter att olika läroplaner under ca 25 år varit regelstyrda med detaljerade kursplaner, 
infördes i samband med en målstyrd skola i det svenska skolsystemet år 1994, ett 
utrymme för den enskilda skolan att utveckla lokala utformningar för måluppfyllelse.  
Till skillnad mot den tidigare regelstyrda skolan kan därför, numera arbetsförhållanden, 
lokalers utformning, undervisningsgruppers storlek, undervisningstid, timplanestyrd 
eller timplanefri verksamhet, ämnets anslag etc. styras som lokala val för den enskilda 
skolan. Detta gör det relativt komplicerat att detaljerat beskriva en HK-lärares 
arbetsförhållanden i dagens skola. Men i resultatet från Nationella utvärderingen 2003 
får man ändå en uppfattning av ämnets, lärares och elevers bild av hem och 
konsumentkunskap i dagens skola. Resultatet av Nationella utvärderingen, NU-03 för 
HK (Skolverket 2000) ger en bild av att hem- och konsumentkunskap har en stark 
position hos majoriteten av elever. Förklaringsfaktorer till den positiva bilden som 
eleverna ger kan vara att ämnet har en stark anknytning till elevernas livsvärld och ger 
användbara kunskaper för det privata livet, både här, nu och i framtiden. Både pojkar 
och flickor visar ett genuint intresse för ämnet och lyfter fram miljön för undervisning 
(eleverna kan kommunicera under arbetsprocessen, samarbetet ger möjlighet till både 
sociala och kulturella möten) som särskilt stimulerande. Alla lärare som deltog i 
nationella utvärderingen 2003 anser att de har ett mycket roligt arbete, men att det är 
krävande. Krävande i den bemärkelsen att ämnet är känsligt för skolans organisation 
och ramfaktorernas utformning. De faktorer som lärarna i undersökningen menar 
påverkar och styr undervisningen mest är elevgruppernas storlek, undervisningspassens 
längd, undervisningslokalens utrustning, budget för ämnet samt tillgång på läroböcker. 
De fem individrelaterade variabler som lärare anser påverkar och styr deras 
undervisning mest är, egen kunskap och egna erfarenheter, ämnesgruppens 
gemensamma planering, litteratur läraren läst, elevers individuella behov samt den egna 
utbildningen.      
 
Exempel på tidigare studier 
Det finns sedan tidigare ett antal studier genomförda angående HK-ämnets innehåll, 
didaktik och historik, men få som handlar om läraren. En av dessa är Karin 
Hjälmeskogs studie om ”den goda läraren” (2003) framgår det att ett antal skämtsamma 
(?) benämningar om HK-läraren existerar såsom t ex ”plätthäxa”, köttbullsprinsessa, 
kastrullfröken och bullslöjdsfröken. Hjälmskog menar i sitt resultatavsnitt att det inte 
finns en enhetlig kategori HK-lärare utan att det är olika diskursiva praktiker som bildar 
komplexa system som uppfattas och blir till ”sanningar”.  
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”Sanningen” om HK-läraren skapas i klassrum, personalrum etc. och i den kontinuerliga 
process som skapandet av ”självet” utgör positionerar sig HK-läraren som hon uppfattar 
som möjliga. En annan studie genomförd av australienska Donna Pendergast (2001), 
påvisar att det finns en ”bevarande” tendens både i samhället och inom den egna kåren 
av läraren i hem och konsumentkunskap. Pendergast menar att det finns en form av 
måttstock som HK-läraren (åtminstone i sinnevärlden) bedömer sig mot, en 
föreställning om den ”typiska” eller ”icke typiska”: 
 

Home economists: know the field of study is marginalised; know the field 
are is devalued; know the positions is the result of the history and the 
origins of the field; know that it is recognised as “womens work”; know 
that home economics will always struggle for legitimation in a world 
narratives which favours certain structures. Home economics teachers 
know that they will be seen as the “cookers and servers”; and know that 
they will continually for it to be otherwise. This is the familiar tale of 
home economics (a.a. s.203). 

 
Även Peder Alex (2004) berör HK-läraren i ”Konsumera rätt – ett svenskt ideal” i 
bakgrunden till hur sparsamhetsidealet förmedlats genom skolverksamhet, bl. a. genom 
att återge hur det runt sekelskiftet 1900 växte det fram en kunnig och internationellt 
orienterad lärarinnekår, intresserad av hemkunskapsfrågor. Sedan dess har den 
välorganiserade kåren utifrån vetenskapliga färgade argument försökt argumentera för 
ämnets plats i skolundervisningen (egen kursivering) genom att torgföra en 
budskapsblandning om familjers behov avseende näring, bostad och hygien, med ett 
starkt inslag av konsumentkunskap. 
 
Det sista exemplet är en studie som består av granskning av artiklar i fackliga tidningar 
under åren 1960 – 1990 tal. Där analyseras hur verksamma lärare i HK uppfattat och 
uttalat sig om ämnets betydelse i skolans jämställdhetsarbete (de Ron 2001). I analysen 
framkom att HK-ämnet generellt inte involverats vare sig i samhällets eller skolans 
jämställdhetsarbete. Lärarcitat som lyftes fram i studiens analys var: nedvärderat ämne, 
hemkunskap en sorts hobby, kvinnlig kunskap går förlorad, nödvändigt för varje 
samhällsmedborgare, knappt man vill nämna vad man undervisar i, etc. 
 
Samtliga studier berör en komplexitet omkring läraren i HK som på olika sätt i ämnets 
100-åriga historia i utbildningssammanhang lyft fram. Här behöver även en betoning 
göras av ämnets specifika i förhållande till andra skolämnen, dels i sin praktiska 
karaktär, dels genom ämnets starkt historiska koppling till hemmet och den kvinnliga 
sfären. Uppmärksammas bör även göras att kategorin lärare i hem- och 
konsumentkunskap då och nu utgörs av en minoritet i förhållande till den övergripande 
kategorin lärare, som i förhållande till andra yrkesgrupper är relativt stor.  
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Exempel på nidbilder 
Då jag är utbildad hushållslärare och till viss del verksam på grundskolan med 
undervisning i HK har jag, liksom de flesta av mina kollegor inom kåren, blandade 
erfarenheter av reaktioner och synpunkter från omgivningen. Det verkar som de flesta 
människor, i och utanför skolan, har något att säga om både ämnet och läraren. Detta 
har gjort mig medveten om hur saker och ting, fenomen och förställningar, präglar vår 
tillvaro, och gjort mig observant på hur människor i allmänhet skapar sin ”verklighet”. 
Jag har blivit extra lyhörd och nyfiken på frågor/uttalanden om undervisning och 
lärarrollen i allmänhet, men speciellt intresse för läraren i HK. Därför finner jag 
nedanstående exempel på nidbilder om lärargruppen särskilt intressanta. 
 
I Svenska Dagbladet (2003) kunde man ta del av en serien Berglins onsdag som 
handlade om ”Sanningar i skolan”. Fyra olika ”sanningar” diskuteras, den första är att 
det skulle vara synd om mobbare, den andra att pedagogiken är viktigast, den tredje att 
det måste vara roligt i skolan och den fjärde (den enda som består) att det är 
hemkunskapsläraren som bevarar resterna av forna fattig Sverige (bilaga 1). Ur en 
annan tidning, från en annan serie med titeln ”Vår vardag” introduceras med att Ella-Ria 
” i kväll ska laga en festlig och tarmstimulerande fibersupé för två – vi ska visa att det 
inte behöver vara tråkigt att äta rätt”. Seriens handling går sedan vidare med olika ”tips” 
och situationer där man raljerar omkring mat och nyttighetsaspekten. Undertonen är 
sarkastisk och underförstått vet man att det är hemkunskapsundervisning som ligger till 
grund för seriens tema (bilaga 2). I facktidskriften Hushållsvetaren (nr.4/05) fanns en 
debattartikel med rubriken ”Jag vill inte bli en tjatkärrning”. Artikeln berör huruvida 
lärare i ämnet hem- och konsumentkunskap kan diskutera villkor med skolledningen för 
en relevant undervisning i ämnet utan att riskera att ses som en ”tjatkärrning”.  
 
Syfte och analyssteg 
För många yrkesgrupper finns förväntningar, ibland existerande schabloner, om hur 
man i kombination med en viss yrkesroll förväntas vara och agera. Ofta sammankopplas 
individ och profession med yrken som förknippas med ett kall, t.ex. präster, 
vårdpersonal och lärare. Till exempel sjuksköterskors yrkesmässiga kompetens utgörs 
till stor del av en rådande etablerad praxis för yrkesgruppen och tillägnandet av praxisen 
sker i stor utsträckning genom att man lär sig och tar efter olika förebilder under bl.a. 
utbildningstiden (Möller 2003). Vilka rådande praxis finns för läraren i HK? Varför 
schabloner existerar för läraren i HK? I min tankevärld ser jag ett utgångsläge där man 
experimenterar med tanken och byter ämnesgrupp, serierna handlar istället manliga 
matematiklärare, skulle det bli roligt då? Eller att en lärarutbildare i matematik skriver 
en debattartikel om ”tjatgubbar”, skulle det bära sig? För frågan är om de finns de 
överhuvudtaget?  
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Det övergripande syftet blir således att analysera HK-lärarens identitets- och 
subjektsskapande. I en inledande analys söker jag svar på frågorna: 

• hur upplever HK-läraren att hon bemöts och beskrivs av andra? 
• hur beskriver HK-läraren en typisk ämneskollega och hur beskriver läraren sig 

själv?  
 
I det andra analyssteget är syftet att identifiera betydelsebärande skillnader utifrån 
frågan: 

• vilka olikheter och motstridigheter framträder ur de olika lärarnas berättelser? 
 
 
I det avslutande tredje analyssteget är syftet att utveckla olika resonemang för HK-
lärarens subjektskapande utifrån samtida och historiska diskurser som är kopplad till 
frågan:  

• hur kan man förstå schablonen omkring HK-läraren?  
 
 
KUNSKAPSTEORI  
Den centrala ingång i arbetet med denna studie är att fokusera frågorna: Vad formar 
egentligen vad? Vad formar vem och vem formar vem? Den konstruktivistiska teorin 
hjälper mig inledningsvis att förstå hur olika socialisationsprocesser och hur olika 
företeelser konstrueras, som sett ur ett vardagsperspektiv knappast är märkbara. 
Utgångspunkten för en företeelse är den betydelse som människor själva lägger i sin 
förståelse av samhället, och själva mönstret för hur vi sedan ska förstå den sociala 
verkligheten är människors möten ansikte mot ansikte. Det är i dessa möten människor 
”konstruerar” sin sociala verklighet och vår bild av samhället byggs upp som en 
”objektiv verklighet”. När dessa möten upprepar sig och blir en vana, utvecklas de till 
ett mönster som går i arv och utvecklas i förhållande till olika grupper. Från det att vi 
utför en avsiktlig och medveten handling, till det att den blir den roll vi spelar, kommer 
avsikterna att omvandlas till något yttre och allmänt. Den verklighet som från början är 
subjektiv och successivt utvecklas genom de roller som gör den objektiv, kommer sedan 
att bli subjektiv på nytt (Gustafsson B. 2002). Konstruktionsbegreppet kan således 
förstås som att samhällets verklighet är en mänsklig och social konstruktion, men som 
genom olika begrepp kan leda tanken fel, till något påhittat och godtyckligt (Berger & 
Luckman 1966). I vetenskapliga sammanhang benämns detta för konstruktionism, det 
vill säga, ett sätt att studera olika företeelser genom att närmare studera vad som 
konstrueras, vem som gör det och hur det går till, men det handlar även om vilket 
syfte/anspråk som finns med konstruktionen. Är det en avspegling av en sann 
verklighet, eller är det bara en av många tänkbara? (Sohlberg 2001). Således är en 
grundtanke i konstruktionismen att varje samhällsfenomen inte är ett självklart och 
absolut behov, utan bestäms av varje tids pågående strider om definitioner. 
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Valet av kunskapsteori 
Vem kan tycka att kunskapssökande och öppenhet är något negativt? De flesta anser att 
det finns goda skäl till en positiv syn på forskning och kunskapsutveckling, vilket ligger 
i linje med upplysningstidens kärna som präglat de senaste seklens forskning. Alla delar 
dock inte denna optimistiska syn inom vetenskapsteorin, som generellt vilar på 
sammanhängande teorier. Postmodernismen är en riktning inom modern filosofi och 
olika etiska verksamheter som ifrågasätter dessa traditionella teorier. Tillskillnad från 
upplysningstidens utvecklingsoptimism, med olika konstruktiva riktningar, kan 
postmodernistiska riktningar sägas vara dekonstruktiva, men absolut inte enhetliga. 
Poststrukturalismen som är en riktning inom postmodernismen beskrivs i vetenskapliga 
sammanhang ofta som ett begrepp med en oklar och mångskiftande innebörd, och 
dessutom svårtolkad (Sohlberg 2001). Trots all kritik som ofta riktas mot 
poststrukturalismen utgör den ofta en viktig tankeställare inom modern forskning. 
Riktningen med sitt ifrågasättande av etablerade sanningar har betytt extra mycket, 
exempelvis för feministisk teori och synen på texter och textanalyser. 
Poststrukturalismen handlar således om gränsöverskridanden och förskjutningar och 
kan därmed inte kan hänvisas till en renodlad teori.   
 
Vetenskaper uppstår inte i ett tomrum utan är i hög grad beroende av det samhälle vi 
ingår i och under de senaste hundra åren har den vetenskapliga kunskapen och 
forskningen förändrats radikalt. Dels beror det på att kunskapen i en grundläggande 
mening har ökat genom förbättrade och förändrade metoder för observation och 
bearbetning av data. Till viss del beror det på en förändrad teoretisk utveckling genom 
att vetenskapen har tolkat om fenomen och teorier. Det betyder att vetenskap idag inte 
är reducerad till en statisk enhet eller en viss mängd kunskap som är given för alla 
(Sohlberg 2001, Andersson 2004, m.fl.). Vetenskap kan snarare ses som en aktiv 
samling av kunskap om verkligheten som är relevanta för ett specifikt ämne i 
kombination med diskussioner om förutsättningarna och verktygen för själva 
kunskapsinhämtandet. Man kan säga att det skett en vetenskaplig revolution eller ett 
paradigmskifte för att använda Thomas Kuhns begrepp. Eller kanske snarare ett 
”paradigmkaos” eftersom det inte längre finns ett enda paradigm eller synsätt som är 
dominerande. Den vetenskapliga revolutionen hänger samman med att samhället så att 
säga har revolutionerats, inte i någon marxistisk mening, utan mer som en tyst 
revolution. Det som i grunden kanske skapat denna omvandling är framväxten av data 
och informationsteknologin och förändringen har gått så snabbt att ingen riktigt hunnit 
med att förstå vad som egentligen hänt. Men att en samhällsförändring skett och att vi 
idag lever i ett annat samhälle än bara för något decennium sedan är alla medvetna om.    
 
Till de vanligaste beteckningarna för den nya samhälle vi gått in i är 
informationssamhälle, kunskapssamhälle, det senmoderna samhället, det högmoderna 
samhället och det postmoderna samhället. Inom vetenskapens område talar man mer 
specifikt om postpositivism och postempirism. Det mesta är alltså post, något som 
kommit efter något annat. Det finns en rad förhållanden som förändrats i det 
postmoderna samhället. Ett av det mest uppenbara är att det som varit självklart inte 
längre är självklart. Det har medfört att ett av vetenskapens främsta kriterier, att kunna 
göra förutsägelser, i grunden mist sin trovärdighet.  
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Framtiden är idag otydligare än någonsin, samtidigt som det forskats mer än någonsin. 
Men paradoxalt nog leder dessa enorma forskningsinsatser inte till att vi får en klarare 
och entydigare bild av världen. Kunskapen om naturen, människan och samhället har 
tvärtom blivit diffusare och mer mångtydig, alternativen har blivit fler men insikterna 
knappast djupare. Det råder en sådan pluralism och mångtydighet på livets alla 
områden, inklusive de olika forskningsfälten, att det är oerhört svårt att hitta en 
färdriktning som känns stabil och som man kan förlita sig på. Vi lever i en tid där 
gårdagens vetenskapliga sanningar omkullkastas av dagens vetenskapliga sanningar, 
och så vidare. Vi lever i en tid där alla gör anspråk på sanningen, men ju fler som gör 
anspråk på den desto mer urholkad blir den. Med andra ord, vi lever i en tid då vi måste 
acceptera ett mångkulturellt samhälle med många olika sanningar (Andersson 2004, 
Bauman 1997, Sohlberg 2001, m.fl.).       
 
Tillbakablick 
Ett grundläggande antagande inom modernitetens kunskapsteori är att världen är 
uppbyggd enligt regelbundna mönster. Det är inte som i tidigare århundraden en värld 
som är styrd av en högre och nyckelfull makt. Det är istället en värld som fungerar med 
lagbundenhet och med bestämda orsak och verkan – förhållanden. Denna tankevärld 
som kallades moderniteten växte fram i Europa och Amerika som en del av de politiska 
och vetenskapliga revolutionerna under 1600- och 1700-talen. Den har anknytningar 
tillbaka till antiken och kom i full blom i de tanke- och samhällsomvandlingar som 
präglade den så kallade upplysningstiden. Jean Jacques Rosseau var en av de filosofer 
som allra tydligast skrev fram den moderna människan som en fri, upplyst och 
självständigt tänkande individ. För det moderna samhället uppbyggnad kom hans texter 
att bli grundläggande genom att människan och världen där skrivs fram som 
utvecklingsbar med kontinuerliga framsteg mot något som är bättre. Det är alltså ett 
progressionstänkande där tillvaron utvecklas från något enkelt och primitivt, till något 
mer avancerat (begrepp såsom bl.a. psykologi och pedagogik har sitt ursprung från 
denna era). Människan får genom upplysningstiden ideal en annan plats i universum. 
Hon framstår nu med ett nytt förhållande till naturen och med nya redskap att lära känna 
och behärska den.  
 
Människans sinnen är sådana redskap med vilka man kan göra observationer i 
kunskapens tjänst. Språk, begrepp, kategorier, symboler och teorier är andra redskap 
med vilka man kan kunde upptäcka och beskriva de mönster och lagbundenheter som 
världen antas vara byggd av. Människans medvetande fungerar enligt detta synsätt, som 
naturens spegel. Det är forskarens eller vetenskapens uppgift att så att säga putsa spegel 
så att man ser klart. Observationer, begrepp och kategorier betraktas som 
”genomskinliga” och följsamma instrument i den mening att de förmedlar, eller 
”kopierar”, verkligenheten så objektivt och verklighetstroget som möjligt (Nordin 
Hultman 2003). Det finns således inom modernitetens kunskapssyn ett ytterst 
meningsgivande ursprung, som ger begrepp och fenomen sina betydelser. Forskningens 
och kunskapens uppgift, enligt detta synsätt, är att förmedla de betydelser som finns 
inneboende i varje fenomen. 
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Att välja en postmodernistisk kunskapsteori innebär att man gör en förskjutning av den 
dominerade kunskapssynen inom vetenskapsteori, det s.k. upplysningsprojektet, genom 
att:    

 
… denna struktur förnekas genomgående inom poststrukturalismen, vilket 
också kan ses som en kritik mot västerlandets uppfattning om att värdera 
ordning högre än kaos. I motsats till så kallad traditionell västerländsk 
vetenskapsfilosofi som i huvudsak är inriktad på en konstruktiv 
verksamhet, där det handlar om att samla material, formulera förklaringar 
och skapa teorier för att förstå sammanhang, kan poststrukturalismen ses 
som dess motsats (Alvesson och Sköldberg 1994). 

 
Kritiken mot upplysningsprojektet och dess positiva syn på vetenskapen är inte ny. 
Långt före den postmoderna kritiken har det förekommit kritik mot det vetenskapliga 
projektet. Exempel är filosofen Friedrich Nietzsches (1844-1900) och sociologen Max 
Weber (1864-1920). Men den främste kritikern, och en av poststrukturalismens 
förespråkare, var den franske filosofen Jaccques Derrida. Han riktade kritik mot den 
strukturalistiska strukturen inom vetenskapsteorin, där man som begreppet säger, utgår 
från en holistisk syn som är inriktad mot hur olika fenomen är relaterade till varandra. 
Derrida hävdade att en författare inte ”äger” (eget citattecken) sin text, dvs. att 
författaren inte är den främsta experten på tolkningen av textens innebörd eftersom han 
ifrågasätter existensen om en texts innersta kärna. Han menar istället att en text alltid 
pekar vidare, den är mångtydig, öppen och aldrig avslutad (Sohlberg 2002).  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att: ”Derrida pläderar för en radikal öppenhet 
och neddrivande av alla slutna system, samtidigt som de menar att han något 
motsägelsefullt driver tesen om en mot världen hermetiskt tillsluten ”text”, som inte 
skulle referera till någon yttre verklighet utan bara till andra texter”. Mats Börjesson 
(2003) uttrycker det som att:  
 

uppluckringen mellan olika vetenskapliga discipliner och de mera 
allmänna postmoderna vindarna har inneburit att idén om en uppdelning 
mellan (den materiella) verkligheten och mänskliga uppfattningar om sin 
värld har kvalificerats. Inte minst har uppfattningen om att medvetandet 
kan vara mer eller mindre sant avspeglande (av) verkligheten blivit starkt 
ifrågasatt. Att det sedan inom poststrukturalismen finns ett flertal 
företrädare för olika riktningar är en av orsakerna till en exakt definition 
av begreppet, vilket också gör svårt att blottlägga dess enhetliga teori, som 
i sin tur kan ha lett till att postmodernismen som vetenskaplig teori kan 
uppfattas som oklar, luddig men också spännande (a.a. s.18). 
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Vad är poststrukturalism? 
Ett ”slutet” systemet kan blottläggas med metoden dekonstruktion och därmed uppvisa 
osynliga sprickor. Dekonstruktionsbegreppet är uppbyggt utifrån ambitionen att 
upphäva dikotomier genom att visa att den bygger på en falsk distinktion, ett 
framlockande av motstridiga betydelsekrafter i texten. En typ av analys som fäster vikt 
vid att hitta och blottlägga motsägelser (Alvesson och Sköldberg 1994).  
 
Dekonstruktionsbegreppet är en central utgångspunkt i Jacques Derridas filosofiska 
resonemang och uppfattas som en väsentlig del i poststrukturalismen som i sin tur är ett 
försök att gå länge än strukturalismen. Derridas resonemang är uppbyggt utifrån 
olikhetsprincipen inom språkvetenskapen, som kan förstås som att man i skrift ser 
olikheterna konkret i bokstävers utformning. Förklarat på annat sätt att språksystemet är 
ett system av olikhetsrelationer som skapar strukturer inom ett system. Ordet flicka t ex. 
förstår vi inte primärt därför att det visar till vissa typer av mänskligt väsen med vissa 
könsdrag, utan vi förstår det primärt därför att det står i motsats till ordet pojke. Det är 
på så sätt som mening skapas, det är inte världen där ute som fyller språket med 
mening, det är språket som ett nätverk av olikhetsrelationer som gör det möjligt för oss 
att uppfatta världen omkring oss som meningsfull. Derridas teori menar istället att 
denna uppfattning av språket som att varje bokstav är ett tecken som betyder det som 
det betyder därför att det är olika alla andra tecken i systemet. Man ser också hur 
mellanrum i text skapar gränser, olikheter, mellan orden, gränser som inte är tydliga i 
det talade språket. Således är uppfattningen att språket som olikhet står i motsättning till 
uppfattningen om det talade språket. Derrida reviderar idén om olikheten till en 
grundläggande princip och skapar begreppet différance. Ett nyskapat ord som låter 
exakt som ordet différence (olikhet) men som i Derridas version stavas annorlunda, 
skillnaden kan bara ses i skrift således. Ett berömt citat från Derrida säger att: Det finns 
ingenting utanför texten (Il ný a pas de hors-texte), vilket kan förstås som att när vi ska 
förstå världen, är det omöjligt att göra det utan att ta vägen genom språket. I och med att 
språk är ett nätverk av olikheter, betyder det att vi befinner oss inom detta nätverk när vi 
försöker förstå eller uttrycka vår förståelse, vare sig det gäller människorna omkring 
oss, snön på marken eller delar i en dikt. Det vill säga, hela vår uppfattning, det som 
konstituerar oss som människor, vår förmåga att förstå den värld vi lever i, är språkligt 
förmedlat (www.ur.se). I dekonstruktion av olika begrepp t.ex ordet kunskap synliggörs 
hur andra betydelser träder fram trots att själva ordet kunskap och dess innebörd 
fortfarande lyser igenom. Kunskap får nya betydelser som samtidigt innefattar det 
gamla och välkända. En dekonstruktion kan därmed öppna för förändringar och visa på 
skillnader, différance, som Derrida uttrycker det (Derrida 1976). 
 
Lenz-Taguchi (2000) menar dock att begreppet står för den skillnad som uppstår i själva 
överskridandet av dikotomins innebörder och inte de motsatser som blir tydliga när vi 
gör en plötslig vändning från den ena sidan till den andra i ett begreppspar (ex. man-
kvinna, vuxen-barn). Således blir själva prövandet, vändandet, vridandet på 
betydelserna det som innebär en dekonstruktiv process. Dekonstruktion beskrivs av den 
amerikanska professorn Gail Canella (1997) som en metod som via multipla förståelser 
avslöjar gömda betydelser och dold mening.  
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I ett dekonstruktivt arbete med texter finns obegränsade möjligheter att ständigt finna 
nya innebörder. Ett arbete som innebär att vi måste hantera varje text som om den vore 
unik och göra dekonstruktiva läsningar som bjuder in läsaren att själv skapa mening 
omkring ord och meningen, vilket i sin tur innebär att texten alltid är beroende av sitt 
sammanhang och sina läsare.   
 
Inom den poststrukturalistiska traditionen är perspektivet således att forskaren med sina 
idéer och begrepp konstruerar verkligheten, inte avbildar den och samtidigt 
problematisera de verktyg med vars hjälp verkligheten avbildas (Sohlberg 2002). 
Problematiseringen lyfter fram de sprickor och motsättningar som enligt förespråkarna 
döljs i rationella förklaringsmodeller. Gemensamt, för det flertal olika riktningar 
poststrukturalismen inkluderar, är en förnekelse till att människans subjekt är ett 
enhetligt och stabilt fenomen. Man menar istället att subjektet skapas i olika diskursiva 
kontexter.  
 
Man kan därför säga att poststrukturalismen erbjuder en ram för att förstå relationen 
mellan personer och deras sociala värld. Den ger en bild om strukturers och processers 
förändringar i den sociala världen. 
 
Individen, subjektet, är en social konstruktion som skapas och omskapas genom en 
mångfald av diskursiva praktiker som hon eller han deltar i. Individer kan positionera 
sig på många olika sätt genom att lära sig de diskursiva praktikerna i samhället 
(socialisering). De kan utveckla subjektivitet i linje med hur andra väljer att positionera 
sig, men också i opposition mot dessa.  
 
Varför välja en poststrukturalistisk feministisk teori? 
Övergripande för begreppet feminism är att det kännetecknas av ett kvinno- eller 
könsperspektiv anläggs på diverse sociala fenomen. Enligt Alvesson & Sköldberg 
(1994) kan man inom alla olika variationer av feminism ta fasta på tre centrala element: 
1. kön utgör ett centralt ämne för att förstå praktiskt taget alla sociala relationer, 
institutioner och processer, 2. könsrelationer utgör ett problem då dessa är förknippade 
med dominansförhållanden, ojämlikhet, påfrestningar och motsättningar och 3) 
könsrelationer förstås som socialt skapade. Det sistnämnda ska inte förväxlas med hur 
vida kön är konstruerat eller biologisk, utan ska istället förstås ur ett genusperspektiv, 
där mänskligt handlande är präglat av sociokulturella och historiska förhållanden. 
 
Genusbegreppet i sin tur, kan förstås genom Hirdman (1998) som föränderliga 
tankefigurer ”män” och ”kvinnor”/../ vilka ger upphov till/skapar föreställningar och 
sociala praktiker/../ eller med en ”könsneutrala människa, där ”han” står för det neutrala 
och ”hon” för könet. Indelningen kännetecknar genussystemet och är enligt Hirdman ett 
system som bygger på två principer. Den första, i särhållandets princip, betyder att 
könen har olika uppgifter och skall inte blandas. Den andra principen, hierarkins 
princip, ordnar könen och bestämmer deras platser, vilket innebär att mannen står för 
det normgivande systemet och kvinnan har i detta en underordnad roll.  
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Ett annat sätt att förklara genus kan göras genom Mary O´Brian (Eveline 1995) som 
benämner detta för ”kommatisering”, vilket då syftar på en kategorisering av vissa 
människor som undergrupper i ett normsystem, där det manliga utgör det elementära 
systemet. Enligt henne kategoriseras missgynnade som ”svarta” (komma) kvinnor 
(komma) homosexuella (komma) handikappade (komma)…” (a.a.). Tillämpas systemet 
på ”könsrelationer som socialt skapade”, konstrueras två sociala kön, kvinnor och män. 
I ett patriarkat ur ett västerländskt synsätt blir detta påtagligt bl.a. genom 
arbetsfördelning mellan könen (Schånberg 2004) där kvinnor tilldelats arbete med lägre 
status. Detta genom att kvinnors kontakter med olika sociala strukturer i samhället, 
exempelvis skola och arbetsliv vidmakthåller patriarkala beteenden, dvs.  kvinnors 
underordnade ställning (a.a.). 
 
Framväxten av feminism brukar hänföras till två olika tidsperioder, den första vågen av 
feminism (andra hälften av 1800-talet till omkring 1920) och den andra vågen (1960-
70-tal). Liberalfeminism och socialistisk feminism har sin storhetstid under den första 
vågen, för att åter bli framträdande under den andra. Radikalfeminism uppkom under 
den andra vågen tillsammans med socialistisk radikalfeminism (Gemzöe 2004). 
Inom dessa råder olika riktningar och traditioner, vanligen indelade efter det politiska 
systemet privat och offentlig sfär. Feminister talar om att genus är en relationell kategori 
och med det menas att kvinnligt alltid måste förstås i relation till manligt. Kvinnor är 
det som män inte är, och män det som kvinnor inte är och så skapas skillnaden (a.a). 
Detta tänkande av motsatspar, som berörts tidigare, är intimt sammanvävt med idéer om 
genus i den västerländska kulturen. Poststrukturalistisk feminism kan förstås som en 
tredje feminism, som historiskt följer men inte ersätter liberal eller radikal feminism 
(Lenz-Taguchi 2004). Enligt Gemzöe har feminismen mycket att vinna på att revidera 
idén att det finns en objektiv sanning om världen som det är vetenskapens uppgift att 
hitta.  
 
Kön som etiketter och ledtrådar till identitet och upplevelser betraktas som tillfälliga 
och motsägelsefulla. Kvinnor, kvinnlighet och kvinnliga upplevelser och erfarenheter 
ses följaktligen inte som robusta enheter eller utgångspunkter. Istället för att tala om 
män och kvinnor som existerande vid sidan av varandra och möjliga att klart separera 
såsom integrerade och konsistenta subjekt understryks att könsrelationer är det centrala 
och att dessa inte kan förstås som entydiga. Med andra ord kön behandlas inte längre 
som ett enkelt, naturligt faktum. Det lärande subjektet konstrueras i en process av könat 
sammanhang, där vi samtidigt ges och själva tar upp specifikt könade innebörder i sätt 
att tänka och vara som diskurserna tillhandahåller oss. Feministisk poststrukturalism 
ifrågasätter och utmanar således den dominerande föreställningen om ett på förhand 
nedlagt, sammanhållet och helhetligt själv.  
 
Feministisk poststrukturalism innebär enligt Lenz-Taguchi (2004), en oavbruten och en 
ständigt pågående praktik av värde och kategoriseringsupplösning, som vi behöver 
utöva och repetera om och om igen, oupphörligen, för att kunna verka och leva etiskt 
likvärdigt tillsammans i specifika historiska och sociala sammanhang.  
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Utryckt på annat sätt (Davies 2003) förstås varje försök som forskaren gör att tala om 
vad det är hon eller han hör, luktar, känner, tror eller önskar som ingenting mer än en 
eller flera möjliga läsningar. Vad som går att se och höra (etc.) skiftar med det 
interaktiva utrymme forskaren har tillgång till. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att 
feministiska poststrukturalister önskar decentrera subjektet, dvs lägga tyngdpunkten 
ifråga på om vad som konstruerar upplevelser, tänkande, kännande och handlande i den 
språkliga och diskursiva kontext som socialt skapar i tid och rum begränsande former 
och uttryck för subjektivitet.  
 
Valeri Walkerdine är en av de främsta företrädarna för den feministiskt post-
strukturalistiska teorin. Hon har visat vägen för tillämpning av poststrukturalistisk teori 
om hur kön skapas i familjelivet och i utbildningssammanhang genom att hävda att vi 
behöver flytta fokus från individers identitet till maktrelationer och till den mångfald av 
subjektiviteter som är tillgängliga för alla inom samhällets diskursiva praktiker (Davies 
2003). I Walkerdines bok Schoolgirl fictions (1990) visas hur betydelse och innebörd är 
avgörande för ett specifikt sammanhang. Walkerdine illustrerar detta genom 
framskrivning av berättelser om skolflickor, med betoning på plural – fictions. Det 
handlar således inte om att på ett sätt förstå eller tala om hur det är att vara skolflicka, 
utan istället illustrera olika perspektiv på hur och vad en skolflickas liv kan vara. 
Varje perspektiv har sin egen relation till de övriga tecken som finns med i 
illustrationen. 
 
Lenz Taguchi (2004) menar att det är just det som är Walkerdines syfte, att det ena 
kapitlet i boken, efter det andra inte ska understödja bilden av en skolflickas liv, utan de 
olika kapitlen ska just synliggöra olika perspektiv på vad en skolflickas liv kan vara. 
Lenz Taguchi menar vidare att: 
  

Eftersom det situationella och relationella alltid ”bestämmer” hur subjektet 
görs och gör sig, är det teoretiskt omöjligt att föreslå specifika praktiker 
som kan påstås vara emanciperande för någon annan. Den feministiskt 
poststrukturella forskaren, tar ställning och förespråkar praktiker som man 
tror kan rucka på självklara föreställningar om vem eller vilka som har 
självklar makt att positioneras som överordnad. Om förskjutningen av 
diskursens innebörder resulterar i att det i ett specifikt sammanhang blir 
möjligt för en ny grupp människor att få legitimitet på samma sätt som en 
annan grupp som tidigare haft den överordnade positionen, betyder inte 
detta nödvändigt att en jämställd position är uppnådd (a.a.).  
 

Som exempel ges yrkesgruppen läkare, den nya gruppen utgörs då av kvinnliga läkare, 
den överordnande positionen innehas av manliga läkare. Om det då på en avdelning 
finns en rådande norm att de som inte ställer upp på nattjour ska inte arbeta på det här 
sjukhuset. På det sättet kan då manliga som kvinnliga eller/och ensamstående 
småbarnsföräldrar positioneras som mindre önskvärda. Att det sedan finns lika många 
manliga som kvinnliga kroppar på avdelningen gör inte arbetsplatsen jämställd.  
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Diskursen kanske säger att ett visst beteende är ”svagare” eftersom det sammankopplas 
med kvinnlighet (a.a). Således kan förskjutningen av den rådande diskursens innebörd 
kopplas till könets betydelse i olika komplexa sammanhang.  
 
Med tanke på mitt syfte och den könskodning som jag menar finns omkring HK-läraren 
har jag för avsikt att genom ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv studera 
relationen mellan läraren, subjektet, och de diskursiva praktiker som varit och är 
tillgängliga i den sociala konstruktionen till just HK-lärare.  
 
I denna studie betyder det att HK-läraren inte bara ska uppfattas som socialiserade av 
andra eller samhället, utan att de också väljer att förhålla sig till olika sätt att tänka, 
handla och vara. Just detta att identiteter, sett ur ett poststrukturellt perspektiv, ständigt 
omskapas av inre och yttre faktorer (diskurser) blev en central upptäckt för mina frågor 
angående HK-lärarens identitetsskapande. Från att hon är till att hon blir handlar om 
föreställningsvärldar och handlingsmönster som de möter och upplever blir en del av 
dem själva. HK-läraren i detta fall, förhåller sig ständigt till meningsbärande diskurser 
gemensamma, andras eller egna. HK-läraren skapas således även av andra, utifrån 
föreställningar om dem (och deras verksamhet, samhällsanda, etc.) som dominerar i ett 
sammanhang.   
 
 
DATAINSAMLING 
Eftersom reflexiva intervjuer är inspirationskälla för insamlingen av det empiriska 
materialet i denna studie, medför detta att inget av det som kommer fram vid tolkningen 
kommer att väljas bort. Enligt Thomsson (2002) går allt att förklara och ifrågasättas 
inom tolkningens ramar dvs. den komplexitet som resultatet sätts in i, vilket då kan 
överensstämma med min teoretiska ansats poststrukturalistisk feminism, dvs. subjektet, 
HK-läraren, ”är” därför inte bara, utan hur hon lär sig att ”vara”. 
 
Förutsättningar för intervjuer  
Som intervjuare för studien har jag ett så kallat inifrån perspektiv med min bakgrund 
som utbildad hushållslärare med relativ lång erfarenhet (20 år) från undervisning i HK 
på grundskolan. Det innebär att jag är medveten om, och delar mycket av 
informanternas upplevelser, situationer och erfarenheter. Även lärarens förutsättningar 
för att realisera visionen om hur man vill vara som HK-lärare och utforma sin 
undervisning är för mig bekant. Schemaläggning, lokalers utformning, undervisnings-
gruppens storlek, ämnesanslag och fungerande kollegialt samarbete är särskilt viktiga 
för en adekvat undervisning i ämnet hem och konsumentkunskap. Detta ger mig 
underlag för att genomföra en så kallad förståelsegrundad undersökning. Genom att det 
fenomen jag närmare valt att studera redan gett mig en föraning om hur det kommer att 
ta sig i uttryck men ändå inte gett mig direkta ”sanningar” att fastställa. Resultatet av 
undersökningen ger däremot ett underlag att bygga ett teoretiskt resonemang ifrån som 
kan ge en beskrivning/tolkning av det fenomen/företeelse som jag valt att studera.  
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Den reflexiva intervjun innebär enligt Thomsson (2002) att man försöker avläsa hur 
innebörden i det som förmedlas i ett samtal mellan två människor skapas och förändras 
eller förstärks genom de återkopplingar de samtalande gör. I det sammanhanget är 
intervjuarens förförståelse av stor vikt, till och med en nödvändighet, för att kunna 
uppfatta innebörden av det som förmedlas. Intervjun får därmed en bestämd utformning, 
eftersom det inte är individen i sig som står i centrum för tolkning, utan den 
konstruktionen av det mönster som individen förmedlar. Jag valde att bygga upp 
intervjun från förutbestämda teman såsom yttre faktorer, inre faktorer och faktorer för 
den egen konstruktion. (se frågeguide, bilaga 3). 
 
Urval av informanter  
Urvalet av informanter utgick från mångfaldsprincipen. Ambitionen var att de skulle 
representera en spridning av ålder, antalet tjänstgöringsår och i sista hand utbildnings-
period. Urvalet föll sig så att 9 kvinnliga lärare med skiftande ålder (30-62 år) 
intervjuades med varierande tjänstgöringstid inom yrket (5-35 år). Flertalet av dessa var 
utbildade under läroplan för grundskolan -80 (Lgr-80). Några utbildade under Läroplan 
för grundskolan – 62 (Lgr-62) respektive Läroplan för grundskolan -69 (Lgr-69) och en 
informant utbildad under Läroplan för grundskolan -94 (Lpo-94). Tre av informanterna 
var utbildade tvåämneslärare, fyra av dem var ettämneslärare med djupare pedagogiska 
studier i form av ämnesdidaktik och två informanter var ettämneslärare utan vidare 
påbyggnadsstudier. Utbildningslängdens tid varierade således från grundutbildning 120 
poäng till kompletterande studier eller tvåämnesstudier motsvarande 160 poäng. 
 
Praktiskt genomförande 
Intervjuerna för studien har genomförts i två etapper. I den första ansatsen kontaktades 
informanterna för insamling av intervjumaterial via en skriftlig förfrågan, där jag 
informerade om studiens syfte, tid och plats (skriftlig förfrågan, bilaga 4). Förfrågan 
skickades till olika skolor runt om i Stockholms kranskommuner, med syfte att få en 
någorlunda spridning avseende även, bl.a. skolkoder och skoltraditioner. Det visade sig 
dock efter ett antal telefonsamtal att det var svårt, nästintill omöjligt, att få kontakt med 
de skriftligen tillfrågade lärarna. Således blev inte den formella ingången till studien 
som planerad. Min ambition inledningsvis att finna verksamma lärare som för mig var 
okända och jag för dem, inte mer än som representant i Ämnesrådet för hushålls-
vetenskap föll således. I en andra etapp kontaktades lärare på skolor som jag i andra 
uppdrag varit i kontakt med. Ambitionen i denna andra etapp var att finna informanter 
med spridning avseende ålder, utbildningstid och antalet år som verksamma lärare. 
Samtliga av dessa lärare gav efter telefonförfrågning samtycke till att intervjuas. 
Insamlingen av ett empiriskt material kunde nu påbörjads, med tillägg av nya frågor i 
mina intervjuteman såsom; Hur upplevde du att bli tillfrågad för intervju? Hur 
upplevde du intervjun? 
Samtliga intervjuer har genomförts på informanternas respektive arbetsplats. Längden 
på intervjuerna har varierat mellan 45 minuter och en dryg timme. Intervjuerna om 
informanternas och andras uppfattningar, förväntningar och krav på arbetet utvecklades 
till intressanta samtal och en mycket givande interaktion för oss båda. Informanterna 
uttryckte uppskattning om att få tala om sitt yrkesliv med någon som var insatt i deras 
arbetssituation. 
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Efterarbete 
Samtalen inspelades på en kassettbandspelare, innan transkriberingen gjordes en 
genomlyssning för att få ett helhetsintryck av de ibland något ostrukturerade samtalen. 
Vid analysen har både band och utskriven text användas. Direkt efter (och under) 
samtalen gjorde jag som intervjuare även anteckningar om vad som framkom, om något 
uteslöts och hur jag själv upplevde situationen. 
 
Bearbetning av insamlade intervjuer 
De kvalitativa intervjuutsagorna som i min studie ska analyseras är samtal som kan 
liknas med en ”vandring tillsammans med informanten”. Kvale (1997) gör liknelsen 
med metaforen, en resenär på väg mot en berättelse som ska förtäljas vi hemkomsten. 
Resenären utforskar landets många regioner, med eller utan karta. I denna studie har en 
medveten vandring kartlagts, jag har haft en väg (metod) som leder mig till målet (se 
tidigare beskrivning) för de olika samtalen. Jag har i min packning på resan, haft 
erfarenheter från tidigare studie, tillsammans med kartan (temafrågor). Under resans 
gång har jag dock själv förändrats. Nya kunskaper och insikter har tillkommit, en 
reflektionsprocess har blottlagt vanor och värden som tidigare tagit förgivet hos mig. 
Dessa nya kunskaper och erfarenheter har jag använt på naturligt sätt under resan. 
Mötena med informanterna kan ha påverkats av detta vilket jag i så fall ser som positivt 
eftersom det gett min förförståelse ännu en dimension. Dessa egna nytillkomna 
dimensioner som uppkom dels med studiens syfte och dels från fasen mellan de två 
etapperna för insamling av utsagor gjorde jag inledningsvis en förberedande bearbetning 
av. Exempel på nytillkomna dimensioner var svårigheten att finna informanter samt 
arbetet med att formulera intervjuteman. Sedan, i mellanskedet att genomföra intervjuer, 
till utskrift av intervjumaterialet, tillkom ännu en ny dimension grundat på diskrepansen 
på det jag hört i förhållande till det jag sedan skrev och hade skrivit under själva 
intervjun genomförande. Detta gick inte att bortse ifrån vid analysen av utsagorna. Med 
dessa nya dimensioner och insikter bearbetades sedan intervjuerna först utifrån varje 
enskild frågeställning. Därefter bearbetades intervjumaterialet ur ett grupperspektiv för 
att söka efter samstämmighet och slutligen jämfördes de olika utsagorna för att finna 
eventuella motsättningar och olikheter i lärarnas olika berättelser.  
 
 
DISKURSIV ANALYS 
I arbetet med att analysera intervjumaterialet har jag tillämpat en diskursiv analys. 
Diskurs kan enligt Börjesson (2003) övergripande förklaras som en reglerad 
samtalsordning mellan institutionaliserade framställningsprocedurer. Med det menas att 
procedurens innehåll och form styrs av historiskt och kulturellt givna regler. 
Diskursanalys innebär att problematisera själva essensen i en företeelse, allt från sociala 
kategorier till handfasta ting. Vidare menar Börjesson att studera diskurser och social 
konstruktioner innebär, att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars 
skulle kunna sägas. De mönster som framträder vid en diskursanalys är således laddade 
med betydelser och innebörder som implicit styr vårt agerande. En av de största 
utmaningarna i analysarbetet är därför att göra sig uppmärksam på de diskurser som kan 
tänkas dominera i olika sammanhang och synliggöra det som vi ofta tar förgivet.  
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Alvesson & Sköldberg (1994) förklaring av begreppet diskursanalys ger ännu en 
dimension av dess innebörd och menar att den vänder sig ifrån den traditionella 
metodiken i vetenskapligt arbete, vilket går ut på att avspegla verkligheten genom att 
via data finna mönster. Man söker där reducera olikhet och tvetydighet genom att pressa 
in folks svar i olika svars eller reaktionsalternativ och på så sett komma åt intressanta 
mönster. Inom diskursanalysen intresserar man sig i stort sett bara för den diskursiva 
nivån (tal och skrift) och framhåller snarare, än reducerar variationen om 
språkanvändandet (a.a.).  
 
Den främsta företrädaren för diskursbegreppet är Foucault som också förknippas med 
postmodernistiska riktningar, vilket underförstått innebär att han inte formulerat någon 
generell teori eller vetenskapligt program, Den franska idéhistorikern Michael Foucault 
var den som först formulerade tankegångar om diskurser inom social- och 
humanvetenskapen, vilket bl. a grundade sig i hans kritiska ställning mot individ- 
fixeringen i det moderna samhället. Diskurser är, enligt en förenklad beskrivning av 
Foucalts teorier, det som ses som självklart, naturligt och för givet taget och det som vi i 
en viss tid och kultur bestämmer är det sanna eller falska, det rätta eller felaktiga och det 
som man bör eller inte bör göra. Foucalts menar att varje diskurs producerar en egen 
definition av sanningen (Foucault 1993).   
 
På franska har ordet discours flera olika betydelser. Dels kan det vara en lingvistisk 
term och betyda tal, föreläsning eller prat och dels, vilket är alldeles specifikt för 
Foucault, kan det vara en benämning på hela den praktik som frambringar en viss typ av 
yttranden. Det är i denna mening som Foucault använde termen när han talar om 
exempelvis medicinens, naturhistoriens eller ekonomins diskurs. Ett viktigt antagande 
hos Foucault är att det finns en relation mellan diskurser, kunskap och makt och att 
diskurserna på många sätt styr vårt sätt att handla och tänka (Hultqvist 1990).  
 
Det i så många olika vetenskapliga sammanhang, begreppet diskurs, får således även 
inom poststrukturalistisk feminism tyngdpunkten vid innebörden och betydelsen i det 
som sägs. Det vill säga, vad vi menar och hur det påverkar vårt handlande, varför 
diskursen blir avgörande för vårt sätt att iscensätta – konstituera – vår omvärld på 
specifika sätt i specifika sammanhang i enlighet med innebörden i diskursen. 
Postmoderna feminister ansluter sig därför också till tanken om att alla teorier som gör 
anspråk på att formulera generaliseringar om sakernas tillstånd kommer att bli blinda för 
det som talar emot generaliseringen. Det var en sådan motsättning mellan vetenskapens 
auktoritet och det den utelämnat som den feministiska vetenskapen ställdes inför och 
blev tvungen att lösa. Istället för den etablerade vetenskapens rätlinjiga sanning vill 
postmoderna feminister, liksom övriga postmodernismer, sätta fler sanningar, en 
mångfald av berättelser som kan ge röst åt de grupper, däribland kvinnor, som blivit 
uteslutna ur ”de stora berättelserna”. 
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Vi gör det vi brukar göra i olika situationer och följer därmed diskursens ordning utan 
att direkt reflektera över det. Genom att utföra dessa handlingar så uppbär vi diskursen 
och bidrar medvetet eller omedvetet till att bibehålla diskursens ordning (Lenz Taguchi 
2000). Eftersom vi alla bidrar till att uppbära diskurser så blir det därmed mycket svårt 
för motdiskurser att ta plats och bli dominerande. Uttryckt på annat sätt plockar vi upp 
de diskursiva verktyg som finns i olika praktiker genom att anpassa oss till den 
dominerande diskursen och följa dess ordning, men vi kan även utveckla motdiskurser. 
 
Forskaren Bronwyn Davies (2003) skriver om diskursernas makt i skapandet av 
samhället som: 
 

Om man ser samhället som någonting som ständigt kan skapas genom 
diskursiva praktiker, är det möjligt att förstå kraften i dessa, inte bara för 
att skapa och upprätthålla den sociala världen, utan också upptäcka hur vi 
kan förändra genom att avvisa vissa diskurser och utveckla nya. 

 
Davies beskriver med andra ord hur vi som sociala aktörer, delaktiga i diskursiva 
praktiker, kan ta olika diskurser i bruk och välja bort andra. Vi kan också utveckla nya 
diskurser genom att aktivt och medvetet försöka skapa förändring. Men för att kunna 
förstå vilka diskurser vi styrs av och vilka vi eventuellt vill utveckla eller omskapa 
måste vi synliggöra det som konstituerar vårt tänkande och handlande. Diskursanalys 
kan då användas som metod och analysverktyg.  
 
Det Davies beskriver ovan kan ses som ett feministiskt tillägg till Focaults diskursteori. 
En av de stora skillnaderna mellan poststrukturalistiska teorier och de feministiska 
poststrukturalistiska teorierna är synen på subjektets möjligheter att agera självständigt 
och göra val inom diskurserna. Lenz Tauguchi (2004) beskriver hur Foucaults tänkande 
av vissa poststrukturella forskare innebär att subjektet förstås som en marionett som 
styrs av diskurserna i stort sätt helt och hållet utan agentskap. I det feministiskt 
poststrukturalistiska tänkandet däremot ses subjektet som diskursivt agentiskt, det vill 
säga kapabelt att själva skriva in sig i respektive att välja bort olika diskurser, förutsatt 
att man gjort sig medveten om dem. Dessa olika synsätt bidrar till att vi förstår 
diskursanalyser på olika sätt beroende på vilken teoretisk utgångspunkt vi ha.   
 
Den föränderlighet och obestämdhet som enligt poststrukturalister präglar världen gäller 
också språket. Ordens innebörd är inte oföränderlig och statisk, utan befinner sig i en 
konstant förändring. Då betydelsen förskjuts, förskjuts också vår subjektivitet, vår 
uppfattning av oss själva och av världen. Centrala begrepp för poststrukturalister är 
därför diskursanalys och dekonstruktion (Gemzöe 2004).  
 
 
 
 
 
 
 



 24

GENOMFÖRANDE AV STUDIENS ANALYS 
Studiens teoretiska analys tar sin ansats i den specifika komplexitet som jag uppfattat 
finns omkring HK-läraren. Komplexiteten omfattar inte bara ämnets könskodning, utan 
även det motsatsförhållanden som finns i from av att HK är ett ämne uppbyggt utifrån 
en praktisk kunskapssyn i förhållande till en teoretisk kunskapssyn, t ex ämnet 
matematik. Att ämnets kunskapsområde handlar om arbete i den privata sfären, obetalt 
arbete i motsats till arbete i den offentliga sfären, betalt arbete. Att arbetet av tradition 
ofta utförts/utförs av kvinnor i förhållande till arbete som utfört/utförs av män. Dessa 
dikotomier eller tänkandet om motsatspar rör sig om t ex hög status/låg status, 
manligt/kvinnligt, rent/smutsigt, gott/ont och utgör grunden för ett hierarkiskt struktur. 
Men jag ser en begränsning vid att stanna med en sådan analys då den riskerar att ge ett 
statisk och platt synsätt vid analysförfarandet. För att gå bortom det dualistiska 
tänkandet har jag därför valt ett poststrukturellt perspektiv med en feministiskt ansats. 
Med ett feministiskt raster på studien gör jag således ett försök till att, inte bara 
applicera olika kvinnohistoriska diskurser i olika historiska sammanhang, utan även 
försöka framskriva att innebörden av att vara HK-lärare (kvinna i ett kvinnligt domän i 
en kvinnlig struktur) förändras som följd av diskursiva förändringar i samhället. 
Perspektivet riktar således uppmärksamhet mot förgivet tagna föreställningar och 
genom detta öppnar upp för ett nytt sätt att både se och förstå verkligheten. 
 
I tillämpningen av studiens kunskapsteori, tillika analyssteg, är ett försök till en 
progression uppbyggd för att på så sätt kunna fånga och synliggöra analysens förlopp. 
Tillvägagångssättet överensstämmer på så sätt med studiens syfte i den bemärkelsen att 
det fenomen jag avser att undersöka är kontextberoende. Det vill säga min analys kan 
bara förstås i relation till socio-historiskt diskursivt formerade villkor som gäller eller 
gällde för subjektskapandet av läraren i hem och konsumentkunskap.  
 
Diskursanalysen av HK-lärarens subjektivering bygger på ett empiriskt material 
insamlat genom intervjuer och olika typer av historiska och samtida texter. För en 
diskursiv, betydelsegivande, analys finns inte några klara procedurer eller recept. Mitt 
analysarbete kan dock beskrivas som en process i tre steg med egna inre strategier för 
varje steg. Det första steget handlar om att identifiera betydelsebärande likheter i 
intervjumaterialet. Det andra steget innebär att jag letar efter innebörder eller teman som 
uttrycker betydelsebärande skillnader. Det tredje steget utgör den egentliga och slutliga 
analysen då jag problematiserar de subjektskapande skillnader och likheter under teman 
ur ett diskursivt perspektiv. Detta gör jag genom att identifiera diskursiva praktiker i det 
spänningsfält mellan de bilder och motbilder som framträder i intervjumaterialet. 
 
Analysdel A 
Den första delen av studiens analys utgår från syftets två första frågor vilka är;  

• hur upplever HK-läraren att hon bemöts och beskrivs av andra?  
• hur beskriver HK-läraren en typisk ämneskollega och hur beskriver läraren sig 

själv?  
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Som tidigare skrivits är strukturalismen egentligen poststrukturalismens motsats genom 
att man söker efter ett enhetligt mönster, i ställer för att bryta ner fasta strukturer. Jag 
fann det ändå fruktbart att inledningsvis fånga det samstämda och enhetliga från 
intervjuerna för den senare analysens vidare utveckling. Med andra ord bortser jag i 
denna första del från olikheter och tvetydigheter i det empiriska materialet och fokuserar 
istället det samstämda. Efter ett antal överväganden angående bearbetning av 
intervjumaterialet har jag valt att redovisa analysdel ett som en konklusion av samtliga 
intervjuer sorterade under ovanstående frågeställningar. I den sammanfattande delen  
återges sedan dessa med en dualistisk strategi, dem/vi och vi/jag för att nå möjligheten 
till att skriva fram den diskrepans som jag fann mellan lärarnas upplevelser och 
beskrivningar.   
 
Analysdel B 
I det andra analyssteget diskuteras huruvida HK-läraren som subjekt är skapad av 
diskursiva kontexter utifrån frågan:  

• vilka olikheter och motstridigheter framträder ur de olika lärarnas berättelser? 
 
I denna analysdel B tar jag till mig intervjutexterna igen och analys A:s delresultat utan 
tanke på de yttre subjektskapande diskurser som kan ha framställt HK-läraren som 
oföränderlig och enhetlig. Jag fokuserar istället lärarnas egna socialiseringsprocess till 
just HK-lärare och de motdiskurser som där framträder. Min avsikt som ”forskare” är 
därför i delanalys B att försöka lyfta fram de olikheter, uteslutanden, motstridigheter i 
de olika lärarnas berättelser som för mig blivit synliga, genom att analysera vad som 
sägs och hur det sägs. Elementära, men även fragmentariska delar från utsagorna 
kommer att appliceras inom ämnets rams tänkbara subjektskapande diskurser för HK-
läraren. Dessa utvecklar jag ett kort resonemang omkring. Dekonstruktionen sker alltså i 
analysdel B genom att en nedmontering av textmaterialet sker för ta fasta på eventuella 
sprickor som döljer sig. 
 
Analysdel C 
Denna tredje analysdel utgår från de två första analysdelarnas resultat och fokuserar 
därmed studiens tredje fråga;  

• hur kan man förstå schablonen omkring HK-läraren?  
 
Genom att använda begreppet subjektivitet, som ofta förekommer i poststrukturell teori, 
refererar jag till erfarenheterna av att vara en person som konstitueras av de diskurser 
och praktiker som subjektet möter och har tillgång till. Subjektivering, att bli till som 
subjekt, kan förstås som en dubbel process. Det kan förstås som en samtidig process av 
att konstitueras i samhällelig överenskomna innebördsgivande diskurser och att genom 
detta också som aktivt subjekt konstituera sig själv.  
        
I ett poststrukturellt perspektiv kan diskurserna beskrivas som föränderliga och formade 
av de sammanhang där de uppstår eller framträder i (Nordin Hultman 2003). I arbetet 
med denna analysdel försöker jag därför skapa mening kring olika diskursiva fenomen 
som jag stött på under bearbetning av intervjumaterialet. I efterhand har jag valt att 
benämna diskurserna med rubriceringar som jag menar passar för sammanhanget. 
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Denna analysdel C är således en diskursiv analys som började redan vid läsning och 
sammanställning av det empiriska materialet. I den historiska delen används i huvudsak 
källor som styrdokument med supplement och kommentarmaterial inom svenskt 
skolväsen, kvinnohistorisk litteratur samt jämställdhetsfrågor. De diskurser jag lyft fram 
skulle sannolikt ha kunnat benämnas annorlunda av en annan forskare i ett annat socialt 
sammanhang eller med andra teorier som utgångspunkt. 
 
 
ANALYSDEL A 
I denna analys har jag tagit fäste vid de berättelser och upplevelser ur intervjumaterialet 
som handlar HK-lärarna som yrkesgrupp. Inga citat återges, utan lärarnas olika 
beskrivningar redovisas med syftets två frågor. Avsnittet avslutas med ett kort 
delresultat.  
 
Hur upplever HK-läraren att hon bemöts och beskrivs av andra? 
Ur intervjumaterialet framgår det att läraren i HK generellt föredrar att presentera sig 
under en övergripande titeln lärare, eftersom hon upplever att minnesbilder för andra 
människors skoltid verkar väcks till liv med begreppet HK. Upplevelsen är att man 
förknippar undervisningen med bus, stök och allmänt oseriöst, speciellt upplevs att män 
verkar ha en sådan minnesbild.  För att slippa ifrån andra människors minnesberättelser 
”skyddar” sig läraren genom att undvika begreppet HK. Lärarna upplever att det även 
fungerar som ett skydd mot alla mattips och idéer som människor i allmänhet vill få ta 
del av. Flera av de intervjuade menar också att i det egna sociala livet upplever att det 
finns förväntningar på att de ska vara mycket duktiga på matlagning. Med andra ord 
tillaga och servera delikata måltider, samt att när de själva blir bortbjudna är 
upplevelsen att det finns en underton av att: – nu är en expert här hos mig – alltså någon 
som kontrollerar. Flertalet av de intervjuade lärarna upplever även att det finns en 
okunskap om ämnet bland allmänheten. 
 
Att återge andra människors beskrivningar av läraren i HK var tämligen lättfångad för 
de intervjuade. I lärarnas respektive berättelser och beskrivningarna framstår HK-
läraren oftast i negativa termer, såsom petig, präktig, ordentlig, mycket arbete omkring 
detaljer, gnetiga och pekpinneaktig. Flera av informanterna hade även fått höra att ”hon 
ser inte ut som en HK-lärare”, vilket då har förmedlats som något positivt då det verkar 
finnas en schablonbild i bakgrunden. Även fast bilden på en HK-lärare verkar finns som 
en tydlig schablon, så upplevde alla att detta var en kvarleva från förr. Andra upplevda 
beskrivningar som lyfts fram av några intervjuade lärare är att det fått höra att HK-
läraren är någon som är väldigt överviktig och ändå pratar om näring, att mat med HK-
lärare är tråkigt samt att uppfattningen om ämnet är positivt men att yrkesgruppen HK-
lärare får människor att känna dåligt samvete i sitt förhållande till mat 
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Hur beskriver HK-läraren en ämneskollega och hur beskriver läraren sig själv? 
Lärarens egen beskrivning av en typisk kollega i HK är en beskrivning av en energisk 
och aktiv person. En engagerad och ambitiös lärare som har en god förmåga att 
organisera arbetet. Flera av intervjuade gav liknelsen av en företagsledare som kan allt, 
serviceinriktad, ekonomisk, initiativrik, kreativ som dessutom har personalansvar dvs. 
goda ledaregenskaper. Kollegan beskrivs även som en välutbildad och mångkunnig 
person, som kan lite om mycket i ett brett spektra. Det är en lärare som har lätt att få 
kontakt med elever, det vill säga äger en god social kompetens och har en positiv 
utstrålning. Det är även en ordentlig lärare som för en balansgång mellan det 
nödvändiga, kreativitet och petighet, t ex tidsaspekt, hygien, samarbetet mellan elever. 
Kollegan beskrivs dock som något isolerad i sin verksamhet, vilket kan vara en 
förklaring till den starka integritet de intervjuade beskriver som kännetecknade för en 
typisk ämneskollega. 
 
Den egna beskrivningen om sig själv som lärare är att man har ett starkt 
elevengagemang, att man försöker se alla elever, att man uppmärksammar och 
uppmuntrar dem. En lärare som reflekterar över sin roll som pedagog och har ett 
respektfullt förhållningssätt till unga människor. Med pedagogisk listighet smyger 
läraren in goda råd och tips i de arbetssätt som tillämpas. Flera av de intervjuade lärarna 
menar att närheten till eleven är det speciella för ämnet. En närhet, där läraren får lära 
känna eleven på ett mycket speciellt sätt, vilket kräver en lyhördhet och ett bemötande 
från läraren som vilar på en mycket god social kompetens. HK-läraren ser sig ha 
gedigna ämneskunskaper och genom detta väcka intresse för mat, livsstil, hälsa etc. hos 
eleven. Det är en pedagog som skickligt formar sin undervisning med en blandning av 
teori och praktik för att ge elever kunskaper inför det stundande vuxenlivet.  
Men det finns även en trötthet, otillräcklighet och frustration hos de intervjuade lärarna 
för att nå kursplanens mål i relation till stora elevgrupper och ofta otydligt 
skolledarskap. Sammanfattningsvis kan man ur intervjumaterialet tyda det som att 
samtliga tillfrågade lärare känner till henne, men få har träffat henne. 

 
Delanalys A  
I min sammanställande analys av studiens första del framträder ur lärarnas olika 
berättelser en bild om HK-läraren som bekräftar existensen av schabloner. 
Upplevelserna är att hon bemöts av okunskap om ämnet, att ämnet är oviktigt, att ämnet 
är laddat samt att ämnet väcker minnen till liv, etc. HK-läraren beskrivs vidare som 
petig och pekpinneaktig, har en negativ bild omkring sig samt ser ut på ett speciellt sätt. 
HK-läraren beskriver en ämneskollega som ordentlig, lyhörd, för en balansgång med 
petigheten, serviceinriktad, något isolerad, distanserad men beskriver sig själv som 
flexibel, stressad, formad i en mall och stark som lärare. 
  
I den korta inledande analysen framgår att den verksamme läraren är medveten om att 
schabloner existerar, men också medveten om att normen eller måttstocken för hur hon 
uppfattas och beskrivs är en kvarleva från tidigare. Fram från den egna beskrivningen 
växer istället en bild fram om en stark, professionell och flexibel lärare. 
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En sammanfattning av HK-läraren ger således två bilder, en yttre bild dem/vi som visar 
att: 
 

• HK- läraren bemöts av okunskap om ämnet, att ämnet är ovikigt, att ämnet är 
laddat, att ämnet väcker minnen till liv, etc. 

• HK-läraren beskrivs som petig och pekpinneaktig, har en negativ bild omkring 
sig, ser ut på ett speciellt sätt, etc. 

 
och en inre bild vi/jag som visar att: 
 

• HK-läraren beskriver en ämneskollega som ordentlig, lyhörd, för en balansgång 
med petigheten, serviceinriktad, något isolerad, distanserad, etc. 

• HK-läraren beskriver sig själv som flexibel, stressad, formad i en mall, stark 
som lärare, etc. 

 
 
ANALYSDEL B   
I följande analys går jag tillbaka till intervjumaterialet och lyfter fram och analyserar de 
skillnader och olikheter jag funnit i informanternas olika utsagor. Jag har valt att sortera 
dessa inre motdiskurser under begreppen Utbildningen, Pedagogen, Mamman, 
Hushållsarbete och Minnesbilder. Jag lyfter fram ett antal citat från de olika 
intervjutexterna, innan en kort diskussion med kopplingar till tänkbara samtida och 
historiska diskurser. Jag har således i denna analysdel påbörjat arbetet med att applicera 
de inre motbildsdiskurserna i en kontext.  
 
Utbildningen 
Det är skillnad på att vara HK-lärare och HK-lärare: 

Jag säger att jag är lärare och frågar de mer så säger jag att jag är 
hushållslärare, inte hemkunskapslärare (fniss) Och det är ju också nå´t, på 
nåt sätt känner jag att jag har en mer grundläggande utbildning i det här 
ämnet än vad man har idag i det här ämnet. 
Då är man ofta tvåämneslärare, på något sätt att jag vill beskriva min 
profession med att säga att jag är hushållslärare(Petra). 

 
Även denna informant menar att: 

Min kollega är inte skolad på samma sätt som jag. Hon är 
hemkunskapslärare, jag är hushållslärare (Lova). 

 
En annan av informanterna erfar av sina påbyggnadsstudier att: 

Jag läste didaktik och fick en ny syn på ämnet och det har förändrat min 
hållning. Det blev roligare, men också mycket svårare (Marit). 
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Det finns även en ambition att få med andra kollegor: 
Jag har läst pedagogik. Jag är ju intresserad av att jobba efter läroplanen. 
Jag har delat ut material och verkligen försökt att få de andra intresserade. 
Jag har jobbat med utvärdering och på den vägen försökt få med mig 
andra (Anna). 

 
Eller att agera som ämnesambassadörer: 

Jag och min kollega har inte gjort ämnet så anonymt. Vi har slagits lite för 
vår roll, ämnesintegrerats, tema och så. Vi finns med liksom (Magda). 

 
Utbildning av lärare i ämnen som berör kost, hälsa och hushållning har förkommit vid 
seminarier för huslig utbildning sedan slutet av 1800-talet. Fram till förstatligandet av 
seminarierna 1961 var examensbeteckningen skolkökslärarinna. Från och med detta år 
blev utbildningen treårig och öppen både för kvinnliga och manliga studerande. 
Samtidigt ändrades benämningen till hushållslärare. Från år 1988 utbildades lärare dels 
på den treåriga hushållslärarlinjen och dels på grundskollärarlinjen med specialisering 
(NE). I dagens utbildningssystem läser de studerande ett allmänt utbildningsområde, en, 
två eller fler inriktningar samt en specialisering. Som inriktning erbjuds vid tre 
lärarutbildningar i landet hem och konsumentkunskap. Den studerande är dessutom 
inriktad på vissa år i skolsystemet, för de som studerar HK är årskurserna 4-9 det 
vanligaste. I motsatt förhållande till flertalet andra för kvinnor tidigare stängda 
utbildningar, öppnades utbildningen så sent som 1961 för manliga studenter 
(Nationalencyclopedin 1996). 
 
Jag finner dessa diskurser intressanta av den anledningen att jag i mina utsagor kunde 
skönja skilda förhållningssätt angående informanternas inställning till sin egen 
utbildning och i förhållande till kollegors. En klassificering av mina utsagor är i detta 
sammanhang inte relevant, jag söker i min analys i första hand efter olika 
förhållningssätt och dessa påvisar en spänning mellan skilda synsätt angående den 
respektive lärarens ingång i utbildningen och inom kåren. Detta spänningsfält som jag 
kan utläsa ur informanternas berättelser uppfattar jag som inre subjektskapande 
diskurser ur olika tidsfenomen, sedan ämnet infördes som obligatoriskt, men kanske 
även innan dess.  
 
Beroende av utbildningstiden jag drar paralleller till de skilda diskurser som finner i 
informanternas olika utsagor. Var och när har man studerat? På vilka grunder skedde 
yrkesvalet? Hur medveten eller omedveten var och är man om den kvinnliga 
könskodningen? Hur påverkar det den enskilda informantens förhållningssätt till sin 
egen utbildning men även kollegors? etc. 
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Pedagogen 
För vissa lärare handlar det om hur vida hon ska agera i förväntningen från 
skolledningen om att HK, liksom alla andra ämnen på hennes skola ska ha undervisning 
i grupper med 20 elever. Detta skapar för henne en inre motsättning, då hon med sin 
erfarenhet önskar bevara den mindre undervisningsgruppen (16 elever).  

Ja, just det, jag kan inte ställa upp på det här arbetssättet, med dessa stora 
arbetsgrupper om jag ska hålla en kvalité på undervisningen. Det är det jag 
känner (Petra). 

 
Men också en förebild av en bra HK-lärare kan ge en förväntning:  

Men en bra HK-lärare kan väva ihop det här med teori och matlagning 
(Lotta). 

 
Eller en förväntan hos sig själv som utmynnar i besvikelse: 

Men jag kan känna med mig själv att elever som syns och hörs på olika 
sätt, det är dom som jag lägger märke till. Sen är det dom här eleverna 
som jobbar på bra och seriöst. Där har jag kommit på mig själv att jag  - 
Herregud jag ser inte dem! (Rigmor) 

 
Med pedagogisk list:  

Jag går inte in och river av en lektion utan försöker fånga dem där de är. 
Jag lotsar dem inte utan låter dem vara med i att nå målet (Marit).  
 
Med erfarenhetens övertygelse: Mer och mer genom åren förstår jag hur 
viktigt det är att visa hur man gör (Anna).  
 

Med lotsning: 
På sätt och viss tror jag de kan tycka att jag är lite flummig. Men det blir 
bättre och bättre. I början har eleverna svårt att veta vart det ska leda det 
som de håller på med. Men efter en termin så där då börjar de…då lyfter 
det, då börjar eleverna få redskap att arbeta efter sina behov och då 
kommer uppskattningen tillbaka, men inledningsvis så tycker de att jag är 
lite konstig och har annorlunda krav och så. ….. Jag vill att de ska ta 
mycket ansvar för sitt eget lärande (Marit). 

 
Kontrollerande:  

Det är mycket jag skulle vilja göra, sådana saker som att jag inte haft ett 
ända skriftligt läxförhör i höst. Ingen av oss har haft det. Det kan jag 
känna det är inte bra. Jag vill kolla har de läst läxan och sådär (Rigmor). 

 
Tillvarata lusten: 

Sen är det väldigt viktigt för mig att inte ta död på glädjen. Jag har inte så 
stort behov av att bestämma. …Det behöver inte vara så tråkigt och 
förbaskat nyttigt jämt, det får inte överskugga det roliga med att själv 
producera sin mat. Man kan inte börja med något som man inte är färdig 
för… (Katja). 
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Goda förberedelser: 

Jag måste ha gjort väldigt bra förberedelser, då kan jag ägna mig åt 
eleverna, när de är här. Det är nog det viktigaste för mig. Fast jag har 
jobbat i så många år, ser jag till att allt finns på plats, så att jag inte ska 
behöva fundera för mycket på sådana saker (Berna).  

 
Pedagogisk ambition: 

Jag kan ibland fundera på varför man inte, det finns ju inte...hur ska jag 
säga…ingen uttalad önskan om att jag ska hålla mig till styrdokumenten i 
skolan, det känns så. Och när jag håller mig till styrdokumenten så blir det 
aningens kontroversiellt. Jag får ligga lågt med det.  
På vilket sätt då? 
Nej, att förväntningarna på ämnet är lite stereotypt, det har inte hänt 
någonting och jag tror inte att det är ovilja. Jag tror inte att det är omöjligt. 
Jag tror bara att det är ren och skär okunskap. Men ett problem med det 
här är att det är lätt att uttala sig om nå`t sånt här eftersom det ligger så 
nära människor. Jag uttalar mig inte om andra lärare och deras ämnen om 
jag inte är påläst, men på något sätt känns det - men det kanske beror på 
att jag som vet hur det är att undervisa i HK - att det är så lätt, det kan de 
uttala sig om. När det kommer in kollegor, de blir hungriga bara de 
kommer in i salen känns det som. Men det är positivt också, jag kan inte 
säga att det bara är ett problem. Men man kan uttala sig om det för alla 
kan ju äta och alla kan ju laga mat – alltså är man allmän egendom 
(Marit). 
 

Ett helt spektrum av HK-lärare framträder således i analysen: lärare som i första hand 
finns för eleven, lärare om ser det praktiska kunnandet, ”att göra rätt” som det primära, 
andra som ser lust och glädje till mat som källan för undervisningen, etc.  
  
Karin Hjälmeskog (2000) för ett resonemang om tre hemkunskapsdiskurser i sin 
avhandling ”Democracy begins at home”- Utbildning om och för hemmet som 
medborgarfostran. Diskussionen utgår från en analys av hemkunskap i relation till 
sociala positioner, med den övergripande frågeställningen; Vad ska flickor/kvinnor ”bli” 
genom sin husliga utbildning?”. Analysen förs inom ramen sent 1800-tal fram till 
grundskolereformen år1962, dvs. innan ämnet blev obligatoriskt både för flickor och 
pojkar. Syftet var att påvisa att det funnits/finns olika diskurser om det ämne som i 
grundskolan närmast motsvaras av hemkunskap. Hjämeskog har i sin analys skapat tre 
olika diskurser som hon benämnt. ”En yrkesutbildning bland andra, utbildning för att 
fullgöra ett kall samt utbildning för rationalisering” (a.a.). 
 
I informanternas utsagor kan även flera spår med den pedagogisk förväntan eller 
förvirring skönjas. Å ena sidan finns här en bild av en ”ligga rätt i tiden” läraren och å 
andra sidan finns här en bild av läraren som drivs av sin egen övertygelse, vad som 
fungerar och inte fungerar. Båda bilderna, anser jag, förutsätter ett eget 
självreflekterande över sina egna arbetssätt och mål med sin undervisning. 
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Här återfinns även en förväntan, egen eller yttre om hur man ska vara. Förväntningar på 
ett nytänkande och en flexibilitet som kan skapa motsättningar i den egna övertygelsen.  
 
Mamman 
Hemmiljön, med ”mamman” eller utan ”mamman” som förebild/motbild återfanns i 
flera av de intervjuade lärarnas olika berättelser:  

Det var så mysigt där, man bodde kvar, det var internat. Det var intimt och 
passade mig (Lova).och: Det var en lärare på husmodersskolan som jag 
hade (Berna) eller: Det var en förebild, jag gick på något som hette xxx 
husmodersskola, en internatskola (Magda). 

 
Marit framställde dock ”mamman” som något hon medvetet avstått från att vara: 

Men jag är inte en sån som springer runt och duttar med eleverna i 
korridorerna och är en morsa. Ingår det att vara mamma om man är 
typisk? Nej, det vet jag inte. Det kan jag inte uttala mig om, men det finns 
lärare som är så, men inte just HK-lärare (Marit). 

 
För Magdas syns motbilden vara en förebild, ett sätt att komma nära eleverna; 

Man ligger ju nära deras vardag, det här är ju en slags hemsituation, så de 
kan uppleva det lite mysigt. Man är ju då någon slags ..inte mamma, men 
det händer ju att det ibland kan glömma av sig och säga mamma. Det har 
ju lite med hematmosfären att göra och sen kanske det är så här att det 
idag inte lagas så mycket mat hemma och det här är ju ändå något som är 
väldigt positivt. Det är väl det att man motsvarar förväntningarna, att det 
ger någon slags trygghetskänsla, hematmosfär och elevkontakt (Magda). 

 
Även för Petra fanns tydliga tolkningsparalleller om begreppet ”mamma”;  

Menar du mamman som värnar om relationer, livsstil och att man där visar 
att man bryr sig om hur de har det i livet. Det är väl en god lärare? När du 
sa god tänkte jag på omhuldande, den här varma människan (Petra). 
 

Eller ”mamma” som en förebild vid yrkesval: 
Jag har tagit till mig det min mamma gjorde. Min mamma var alltid 
intresserad av mat (Lova).  
 

Eller som motbild: 
Jag har inte min mamma som förebild, det har jag inte (Lotta).   

 
I en förhållandevis tidig fas i bearbetningen av intervjumaterialet, uppkom ett 
ostrukturerat mönster att förhålla sig till begreppet mamma. Begreppet återkom 
kontinuerligt i intervjuerna, men i olika sammanhang och med olika syften. Sambandet 
lärare och kvinna vill jag här utveckla sambandet något genom att hänvisa till Gannerud 
(1999) diskussion omkring kvinnliga lärare och moderskap. I hennes intervjuanalys 
kommenteras den empatiska förmågan för att utveckla ett professionellt förhållningssätt 
hos läraren genom ett emotionellt engagemang i eleverna, men samtidigt en viss distans 
och en medvetenhet om sitt eget beteende.  
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Ganneruds analysresultat visar att empatin utvecklas i verksamheter som innebär 
långvariga kontakter med andra människor, och att både lärararbetet och modersrollen 
ger goda möjligheter för individen att utveckla sin empatiska förmåga. Att vi sedan i vår 
kultur har föreställningar om att kvinnlighet och moderskap är förknippat med varandra 
väljer jag här att inte diskutera. Däremot finner jag det intressant att aktualisera den 
vedertagna kopplingen kvinna och lärare. Ellen Key, med flera andra författare och 
debattörer, menar att kvinnors instinkter och känslor, ger dem naturlig fallenhet för 
läraryrket. Kan denna bakgrund komplicera HK-lärarens förhållningssätt i sitt 
subjektskapande i samhällets diskursiva praktiker? Förhållningssätten är 
motsägelsefulla vilket kan bero på ett dubbelbottnat förhållningssätt i egenskap som 
lärare, ett typiskt kvinnoyrke och dessutom HK-lärare, representant för ”typisk” 
kvinnodomän. Läraren, subjektet, kan då förhålla sig på olika sätt beroende på vilka 
diskurser som för tillfället är mest dominerande - eller var – då eftersom subjektet kan 
skapa sig olika sätt att vara, förhålla sig och tänka i olika sammanhang. En mamma 
förknippas generellt med ett hem och ett hem oftast med trivsel. För flertalet av 
informanterna finns möjligen, i alla fall för mig, en bild på ett eller annat sätt av 
fenomenet hemmafrun. Hemmafrun i sin tur kan ge en bild av en bullbakande mamma, 
eller en frustrerad och påtvingad kvinnoroll.  Hur ofta hör man inte elever som raljerar 
om hemmafruutbildning (underförstått HK-undervisning)? Vuxna människor (män) som 
erinrar sig om den ”goda tiden”, då mamman var hemma – tryggt och bra för barnen. 
Med andra ord minnen eller myter i ett sammanhang, var det bra eller dåligt med 
hemmafrun, var det tidsandan i sig själv, som ur olika diskursiva kontexter utvecklat 
olika subjektiviteter. Fenomenet, hemmafruidealet behövde ett sammanhang, en 
historisk tillbakablick, särskilt som fenomenet inkluderar obetalt (och osynligt) 
hushållsarbete (se vidare i analys C).  
 
Begreppet mamma, kan också förstås som en metafor till begreppen hemarbete eller 
övergripande jämställdhetsfrågor. Vilket begrepp man än väljer för de verksamheter 
eller fenomen som berör hushållet har de varit och är motsägelsefulla för samhället i 
allmänhet och därmed i subjektskapandet för lärare i hem och konsumentkunskap. 
Davies (2003) menar att i det enda sammanhang där kvinnor beviljas en påtaglig, 
legitim makt är hemmasfären och då framförallt i relation till barn. Vidare menar hon att 
mammor måste varar flexibla och kunna manövrera med lätt hand. De måste ta till den 
auktoritet som ligger i den moraliska och sociala ordningen för att övertala barnen att 
uppföra sig korrekt (a.a.). Med en sådan förklaring blir associationen till 
mammabegreppet problematiskt för en pedagog i HK. Närheten till mammarollen och 
ämnets hemliknande karaktär är påtaglig och kan därför bli komplicerad för den 
enskilde läraren i sin profession. Eftersom familjen/hemmet å ena sidan är den primära 
sociala gruppen i ett samhälle men å andra sidan är dess kunskapsområde låg status 
märkt (Möller 2003). Historiskt sett har hushållsarbete hört till kvinnans trefaldiga 
uppgift maka, mor och husmor. Därmed är begreppet ett könskodat ord som ofta 
betraktas som grunden för ”kvinnlighet” dvs. det som kvinnor gör och enligt tradition 
gjort, uppfattas som generellt kvinnligt (Björk 1997). 
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Hushållsarbete 
En av informanterna berättar följande: 

 …och hon verkar inte ha noterat att jag har nämnt för henne att jag jobbar 
som HK-lärare - hennes kommentar var måste man undervisa i HK, det 
var hennes kommentar. Då kände jag att jag orkar inte ha någon 
diskussion med henne, så jag sa bara –det är väldigt tacksam. Men det var 
alltså en spontan kommentar – måste man undervisa i HK (Rigmor). 

 
En annan av informanterna återger detta: 

Jag tror inte kvinnor förstår att hushållsarbetet är något svårt eller viktigt, 
men karlarna, de ställer frågor… så känns det. Kvinnor verkar tänka mer 
negativt om hushållsarbete (Berna). 
 

Eller detta: 
Jag tror att de förväntat sig en något äldre rultigare person, främst män tror 
jag. Du menar att männen har en tydligare bild? Ja, jag tror det. Det är min 
uppfattning. Det kan ju bero på att det oftast är dem man ska konversera 
med på middagar och sånt. Men kvinnor då, brukar inte de kommentera? 
Nej, faktiskt inte. Men det är ju inte det vanligaste jobbet heller. Folk har 
nog lite svårt att tänka sig att vi finns (Lova).  

 
Ytterligare en erfarenhet är: 

De vet inte att man gått på universitet, de vet inte hur lång utbildningen är, 
de känner inte till det, tycker jag, det är min generella uppfattning. En del 
tror att man är mer kock. Det beror på om det är yngre eller äldre 
människor. Det är väl mest yngre människor som tror att man är kock. Jag 
fick en fråga förra veckan - har du läst någon näringslära?(Lotta)  

 
När jag går vidare i min analys av inre subjektskapande motdiskurser för HK-läraren 
finner jag det angeläget att koppla till kvinnorörelsens diskussioner, där det fanns/finns 
både motsättningar och samstämmighet angående hemarbetets synlighet eller osynlighet 
(se vidare analys C). I all historisk tid vi känner till har det förekommit att kvinnor 
tjänar andra kvinnor med hushållsarbete. Redan tidigt inom kvinnorörelsen har olika 
förhållningssätt till arbetet i den privata sfären skapat problematik: vem ska utför det 
obetalda, könskodade ständigt återkommande arbetet? Hur skulle de borgerliga 
feministiska kvinnor behandla sina egna anställda pigor, tvätterskor, städerskor och 
tjänarinnor – som också var deras medsystrar – utan att göra avkall på ståndpunkten att 
alla kvinnors ställning borde stärkas i samhället? Som en viktig del av lösningen sågs att 
även pigor och andra kroppsarbetande kvinnor borde organisera sig för att bekämpa 
olika typer av missförhållanden.  
Detta skapar en paradox då det anses viktigt, åtminstone i västvärlden, att varje individ i 
möjligast mån själv kan tillgodose sina egna privata behov och minska det personliga 
beroendet av omgivning och anhöriga. Trots detta ideal har vi till och från under de sista 
decennierna diskuterat huruvida hushållsnära tjänster ska skatteunderlättas eller ej, som 
en cykel återkommer samma mönster igen. 
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I ett större sammanhang, politiskt och ekonomiskt, ser jag i förlängningen ett 
komplicerat samband mellan HK-ämnets kunskapsområden och den nu snart införda 
skattesubventionen för hushållsnära tjänster (DN-Debatt, 050819).  Nina Björk (DN 
061119) debatterar problematiken angående beskattning av hushållsnära tjänster efter de 
borgerliga partiernas maktposition hösten 2006. Hon konstaterar att vissa människor ska 
arbeta med att ta bort dammet under sofforna hos dem som arbetar med att framställa 
idéerna. Ställer sig sedan frågorna: skulle idéerna se annorlunda ut om de som tänkte 
dem också hade erfarenhet av att ta bort dammet själva under soffan? Hur uppstår 
medvetandet? Vad bestämmer hur vi tänker? Är arbetet i den privata sfären, trots dagens 
jämställdhetsideal, numera nästintill osynliggjord medvetet eller omedvetet av både 
kvinnor och män? Detta osynliggörande av arbete i hushållet kan i så fall 
överensstämma med hur människor konstruerar sin sociala verklighet, dvs. vanor, 
bilder, erfarenheter etc. bildar arvsbetingande mönster för att sedan övergår till en 
”objektiv” verklighet. Hur ska då HK-läraren förhålla sig till ämnets kunskapsområden 
när begreppet präglas av dubbla budskap, arbetet finns men vem ska utföra det och att 
HK-ämnet är det ämne som har minst undervisningstid i förhållande till andra ämnen, 
ca tre veckors undervisning under grundskolans nio år. Uttrycks detta i ett könat 
skapande av subjeket HK-läraren? 
 
Minnesbilder 
En av informanterna erfar att: 

De tar tillbaka sin egen bild av hur de haft de, de måste vara jobbigt att 
hålla reda på dem när det är så busigt i HK-salen. Så båda gångerna måste 
man gå in med en förklaring känner jag personligen för att visa att man har 
en professionell funktion i sin yrkesroll, att det inte bara är lek och kul 
(Anna). 
 

En annan detta: 
Eller också säger de, å det måste vara jobbigt för då kastar de väl 
köttbullar i taket också för det gjorde de när jag gick i skolan. De tar 
tillbaka sin egen bild av hur de haft de, de måste vara jobbigt att hålla reda 
på dem när det är så busigt i HK-salen (Petra). 
 

Och detta: 

De flesta har små anekdoter de berättar om när de gick i skolan, det var 
lite lattjolajban. De flesta har något sånt i vår generation. De minns inte 
direkt att de lärde sig något, någon enstaka kanske lärde sig diska eller så. 
De minns det nog som något lekfullt… och när man träffar föräldrar nu så 
har de också lite den inställningen och attityden, de vill gärna ha ett samtal 
om det, att de också haft HK…de får bara någon typ av flashback i 
huvudet. Det bara dyker upp (Lova). 
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En bestämd erfarenhet är att: 
Folk kommer ihåg bus från HK (Magda). 

 
En annan menar att: 

Speciellt manliga säger att det var kul att då fick man göra si och så, deg 
och disktrasor och sånt (Lotta). 

 
Ser man till historieskrivningen var det samhällsutvecklingen och det övriga 
skolväsendets förändring i mitten av 1900-talet gjorde den tidigare flickskolan 
överflödig (Rickardsson 2004). Den allmänna samhällsdebatten då, framförde kraven 
även på en ökad jämställdhet flickor och pojkar emellan och krävde bl. a. undervisning i 
hemkunskap även för pojkar. Införandet av den obligatoriska grundskolan 1962 över 
hela landet krävde stora organisatoriska förändringar med mängd nybyggnation av nya 
högstadieskolor, med ett politiskt syfte att avskaffa klassamhället, jämlikhetssträvan. 
Detta ledde bl.a. till att fina, välutrustade och välplanerade lokaler för undervisning i det 
nya ämnet hemkunskap inreddes. Att dessa lokaler sedan oftast placerades i utkanten av 
skolans centrum eller i källarlokaler alternativt vindsutrymmen, hade då en sekundär 
betydelse. Det primära, det stora, låg i att ämnet nu var obligatoriskt både för flickor och 
pojkar. 
 

Ämnet är än så länge så nytt på skolschemat att det ännu så länge i viss 
mån måste betecknas som en försöksverksamhet i den mening att det är 
svårt för många lärarinnor att inringa ämnet och lämpa det efter isynnerhet 
de unga manliga elevernas särart. Men enbart det faktum att det gjorts 
obligatoriskt visar att myndigheterna tror på dess framtid (Svenska 
skolkökslärarinnornas förening 1956). 

 
Skolans insatser i jämställdhetsarbetet är i huvudsak är inriktade mot arbetsmarknaden 
och inte för samhällsmedborgare eller enskilda individer i allmänhet. Flickorna har 
tidigare definierats som jämställdhetsproblemet och därför har åtgärder att locka dem 
till teknik och naturvetenskapliga vidtagits, pojkarna har däremot inte direkt berörts av 
skolans åtgärder. Paradoxen som framträder här är att flickor i större utsträckning ska ta 
för sig på arbetsmarknaden och särskilt inom manliga områden, men för av tradition 
kvinnliga områden såsom kunskaper om hemmets vardagskunskaper är för pojkarna 
orörda (Weiner&Berge 2001). 
 
Det som hände vid införandet av läroplan för den obligatoriska grundskolan 1994 (Lpo-
94) är att hemkunskapsämnets undervisningstid minskar (efter en långdragen diskussion 
om att ämnet skulle göras frivilligt för eleverna) samt att det barnkunskapsämnet tas 
bort (ett ämne som hade inslag av familjekunskap, utvecklingspsykologi etc,). Att 
skolan ensam ska kunna bidra till att maktrelationerna elimineras är att underskatta de 
krafter som skapar desamma. Utbildning kan dock lämna bidrag till att utmana dess 
krafter vilket i praktiken skulle innebära att innebörden i det svenska jämställdhets-
begreppet, jämställdhet på livets alla områden, togs på allvar. Detta skulle betyda att HK 
får större utrymme i utbildningssammanhang (Weiner&Berge 2001). 
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I detta sammanhang vill jag lyfta en subjektskapande diskurs i den fysiska miljös 
struktur. Hur påverkas och skapas bilden av ämnet egentligen för lärare, elever, 
föräldrar etc. genom placeringen av lokalen? Om man tolkar detta ur ett 
jämställdhetsperspektiv och att HK skolans minsta ämne, så vill jag hävda att subjektet 
skapas utifrån vad som faktiskt syns och vad som faktiskt förmedlas med detta. 
 
Vad är då vad i ambition om jämställdhet? Hur formas HK-läraren som skapande 
subjekt i denna diskurs? Samhället har en tydlig målsättning om en 
jämställdhetssträvan, skolan likaså. Som företrädare för ett ämne vars plattform är en 
traditionellt kvinnligt domän och som vilar på det faktiska system som existerar. Ett 
tänkbart skapat subjekt kan härledas till de underliggande värderingar som skapats i ett 
då existerande könsrollstänkande i begynnelsen av ämnets införande i grundskolan. På 
så sett blev och är fortfarande för många en rådande diskurs genom minnesbilder att HK 
fortfarande är en stökigt, oseriöst, oviktig och rörigt verksamhet.  
 
Delanalys B 
De rådande diskursiva praktiker jag lyft fram i denna analysdel handlar om att 
diskursernas makt inte bara har tvingat HK-läraren till ett specifikt sätt att vara och 
uppfattas. Vissa av dem var/är så dominerande att HK-läraren tagit upp dem som en del 
av dem själva och därmed har HK-läraren skapt sig en legitimitet som blivit 
igenkännande för lärargruppen. Ser man då till Gustafsson (2002) att utgångspunkten 
för olika företeelser är den betydelse som människor själva lägger i sin förståelse av 
samhället och själva mönstret för hur vi sedan ska förstå den sociala verkligheten är 
människors möten ansikte mot ansikte, överensstämmer det med hur HK-läraren skapar 
sig legitimitet. Vidare är det i dessa möten som människor ”konstruerar” sin sociala 
verklighet och vår bild av samhället byggs upp som en ”objektiv verklighet”. När dessa 
möten upprepar sig och blir en vana, utvecklas de till ett mönster som går i arv och 
utvecklas i förhållande till olika grupper. Från det att vi utför en avsiktlig och medveten 
handling, till det att den blir den roll vi spelar, kommer avsikterna att omvandlas till 
något yttre och allmänt. Den verklighet som från början är subjektiv och successivt 
utvecklas genom de roller som gör den objektiv, kommer sedan att bli subjektiv på nytt 
(a.a.). 
 
Diskurser för HK-läraren subjektskapande kan synliggöras genom diskursanalys och 
jämföras med de motdiskurser som eventuellt också framträder vid analys. Vi gör det vi 
brukar göra i olika situationer och följer därmed diskursens ordning utan att direkt 
reflektera över det. Genom att utföra dessa handlingar så uppbär vi diskursen och bidrar 
medvetet eller omedvetet till att bibehålla diskursens ordning (Lenz Tauguchi 2000). 
Eftersom vi alla bidrar till att uppbära diskurser genom att vara delaktiga, så blir det 
därmed mycket svårt för motdiskurser att ta plats och bli dominerande.  
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ANALYSDEL C 
Vilka yttre subjektskapande diskursiva praktiker har varit tillgängliga för människor i 
allmänhet för att ge HK-läraren uppfattningen av att hon bemöts av okunskap om 
ämnet, att ämnet är mindre viktigt än andra, att ämnet är laddat samt att ämnet väcker 
minnen till liv? Varför beskrivs HK-läraren med negativa termer som petig och 
pekpinneaktig, har en negativ bild omkring sig samt ser ut på ett speciellt sätt? I denna 
analysdel C fokuseras jag fyra centrala subjektskapande diskurser för HK-läraren. Jag 
har valt att namnge praktikerna Utbildningsdiskurs, Ny kvinnoidealsdiskurs, 
Hushållsarbetsdiskurs, och Skolans jämställdhetsdiskurs. I följande avsnitt har jag 
anlagt ett feministiskt perspektiv med historiskt tänkbara diskursiva kopplingar för HK-
lärarens subjektivisering 
 
Utbildningsdiskurs 
Kvinnors utbildning i Sverige har i ett historiskt perspektiv i flera avseenden varit 
annorlunda än mäns. I dag tar vi för givet att grundskoleutbildning och 
gymnasieutbildning är till för alla och att utbildning är en del av vårt välfärdssystem. 
För kvinnors del är det en relativt sen företeelse. När staten i mitten av 1800-talet 
subventionerade den grundläggande utbildningen i folkskolan gällde det både pojkar 
och flickor, men den icke-obligatoriska, högre utbildningen i de statliga läroverken var 
förbihållen pojkarna. Denna könssegregering uppluckrades i början av 1800-talet, men 
inte förrän cirka 1930 hade pojkar och flickor på samma villkor tillträde till den 
offentligt organiserade utbildningen på de olika utbildningsnivåerna. Även 
utbildningens innehåll och syfte har varit olika för flickor respektive pojkar. För pojkar 
har en av utbildningens huvudfunktioner varit knuten till arbetsmarknaden och 
försörjningen, medan utbildning för flickor haft en dubbel funktion. Dels som 
förberedande för arbete på arbetsmarkanden och dels en förberedelse för det framtida 
familjelivet som maka och mor (Schånberg 2004, Richardsson 2004). 
 
HK-ämnets historia är ett tydligt exempel på de dubbla budskap som följt kvinnors 
utbildningshistoria. Ämnet ursprung vilar dels på en social reform från slutet av 1800-
talets och dels på pedagogiska ambitioner inom folkskolan. Reformen handlade om att 
statliga myndigheter då såg till betydelsen av utbildning för att förebygga den fattigdom 
och undernäring som människor levde under. Undervisningen i ämnet infördes också 
som ett i den pedagogiska ambitionen att införa mer praktisk arbete i förhållande till 
ensidiga intellektuella undervisningen som bedrevs i folkskolan. Stor betydelse för 
ämnets framväxt vid denna tid hade också näringsfysiologins genombrott som ledde till 
en ambition att nå ut med kunskap till allmänheten. Genom att ge ämnet en plats i 
folkskolan kunde man på så sätt utbilda arbetarklassens flickor i betydelsen av 
näringslära, kost och hygien för att på sikt nå en bättre allmän hälsa bland befolkningen 
(Svenska skolkökslärarinnornas förening 1956). Reformatorerna inom skolväsendet var 
dock inte överens om hur vida den pedagogiska aspekten skulle medfölja ämnet. Många 
menade att undervisning i huslig ekonomi skulle angripa hemmets centrala uppgift att 
fostra unga kvinnor till dugliga husmödrar, andra menade att mödrarna inte längre hade 
kompetens till detta och därför behövde unga kvinnor utbildas. 
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Hustrurnas bristfälliga kunskap i hushållsangelägenheter är en av de 
väsentligaste orsakerna till arbetsklassens dåliga ställning. Härav kommer 
att familjen är dåligt född, så att förmågan att arbeta och lusten för arbete 
förlamas samt svaghet och sjuklighet inträda; och, då härtill kommer, att 
bostaden är osnygg och vanvårdad, kläderna smutsiga och trasiga, så 
försvinner sinnet för ordning renlighet både hos stora och små, mannen 
drives ut det obehagliga hemmet till krogen och barnen ut på gatan. 
Mången man, som ej haft dåligt anlag från början, blir på så sett drinkare 
och månget barn en odugling (a.a.s. 37). 

 
En annan inspirationskälla till hemkunskapsämnets framväxt var de diskussioner som 
fördes i filantropiska kretsar där man menade att bättre kunskap om hemmet skulle 
bidra till att främja familjers moraliska situation. Kunskap om sambandet mellan 
ordning och reda i hemmet i relation till familjen sociala villkor riktades till kvinnorna. 
Den blivande husmodern skulle få hemkunskapsundervisning som skulle leda till bättre 
organiserade hem, samtidigt som hemmen skulle reformeras i moraliskt avseende (Alex 
2003).  
 
Under denna period formeras även ett nytt kvinnobildningsideal och en ny kvinnlighet 
inom borgarklassen. Det nya idealet var praktiskt - husligt och religiöst - nationellt. 
Inom flickskolan förstärktes även därför de då ansedda specifikt kvinnliga inslagen med 
huslig ekonomi och hälsolära. De allmän bildade ämnena med mer praktiskt arbete. 
Könsideologiskt byggde diskursen kring kvinnlighet på ett ”utfyllande” synsätt som 
förstärktes av det medicinska och naturvetenskapliga tänkandet. Andra orsaker var de i 
tiden kraftiga samhällsförändringar, industrialiseringen, urbaniseringen och den 
minskade familjebildningen –utvecklingstendenser som skapade otrygghet och hotade 
upplösa grundläggande värden i samhället. Den nya kvinnligheten var också en reaktion 
på den föregående tidens emancipatoriska kvinnoideal. Många kvinnor hade kommit ut 
på arbetsmarkanden och kunde konkurrera med männen om arbetstillfällena. På denna 
grund blev husmoderligheten ett ideal (Schånberg 2004). Ett historiskt undantag som 
verkar ha etsats sig fast i människors medvetande, trots att kvinnor i alla tider har 
arbetat för att klara eller bidra till försörjningen. Undantaget är föreställningen att 
kvinnor förr var hemmafruar, vilket enligt Nyberg (1997) tycks vara mycket djupt rotad 
i vårt medvetande. Den så kallade ”hemmafruepoken” som påbörjades vid mitten av 
1940-talet, i en tid då det var brist på arbetskraft i västvärlden, kunde ha lett till ett ännu 
mer ökat kvinnligt förvärvsarbete. I stället växte samtidigt anglosachsiska och 
amerikanska idéströmningar starka med ett nytt kvinnoideal, vilket markerade kvinnans 
underordning och ”behov” av manligt beskydd. Enligt Hatje (i Baude 1996) är detta de 
två främsta orsakerna till att hemmafruidealets framväxt och senare förstärkning under 
1950-talet. När sedan Sverige under 1960-talet lämnar enförsörjarsysteme till 
tvåförsörjarsystem medförde detta till att både man och hustru kom att bidra till 
familjens ekonomi. En förändring som gick snabbt från 1950-talets hemmafruideal till 
den yrkesarbetande kvinna och som redan på 1980-talet nästan var i nivå med antalet 
män på arbetsmarkanden (a.a). Nu mer är fördelningen av kvinnor och män i avlönat 
förvärvsarbete jämt fördelat.  
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Ny kvinnoidealsdiskurs 
I slutet av 1800-talet började kvinnorna på allvar organisera sig i Sverige, de var 
influerade av det feministiska arbete som utvecklats bl a Amerika och England. 
Suffragettrörelsen som utvecklades i Frankrike lanserade ordet feminism: 
 

Feminism är ett ord som skapats helt nyligen, 1892, för att beteckna en 
verksamhet som representanter för att bägge könen förenat sig om i syfte 
att för kvinnorna erövra samma rättigheter som de männen har  
(Clayhills 1991).  

 
Det var ett liberalfeministisk synsätt som tog fäste i Sverige vars krav var emancipation, 
vilket innebar kvinnans frigörelse från beroendetillståndet i det patriarkarla samhället. 
Tidigt i arbetet med kvinnosaksfrågan diskuterades skilda uppfattningar av vad kvinnor 
(och mäns) villkor och egenskaper stod för. Ellen Key kom att spela en betydande roll i 
kvinnosaksdebatten, då hon som internationell författare inte såg kvinnans emancipation 
som den största frågan utan som en del i samhällets sociala struktur. Med detta menade, 
Ellen Key, liksom Fredrika Bremer m.fl., att kvinnan skall begränsa sin 
yrkesverksamhet till de arbeten de har naturlig fallenhet för, såsom lärare, läkare, 
arkitekt, trädgårdsmästare, barnsköterskor och sjuksköterska. Motståndet från andra 
aktiva kvinnor i kvinnosaksfrågan blev starkt mot detta, då de ansåg att kvinnans 
emancipation innebar att bekämpa patriarkatet. Efter att ha enats i rösträttskampen 
under 1900-talets första decennier splittrades kvinnorörelsen under 1920-talet i skilda 
riktningar. En del ansåg att den politiska kampen var över i och med att de uppnått de 
medborgerliga rättigheterna genom rösträtten. Andra menade att det väsentliga var inte 
att, utan hur, kvinnorna röstade och handlade utifrån sin nyförärvda rösträtt.   
 
Framväxten av de nya kvinnoorganisationer under 1930-talet medförde utöver 
diskussion om huruvida kvinnor hade rätt till socialt och politiskt inflytande även en 
illusion om ett nytt kvinnoideal. Ett kvinnoideal där man tog avstånd från den 
föråldrade kvinnotypen, då hon framstod som beroende, osjälvständig och okunnig. Den 
nya kvinnan var istället fri, självständig, handlingskraftig och kvinnlig, inte bara i ett 
effektiviserat hushållsarbete och en vetenskapligt upplyst barnuppfostran utan också i 
samhällsarbetet. En rationalisering av hushållsarbetet sågs som en förutsättning för att 
äktenskap, moderskap och förvärvsarbete skulle kunna förenas. Kvinnorörelsen var 
enad om övertygelsen att det inflytande som kvinnorna tidigare haft i de privata 
hemmen måste utvecklas och föras ut i samhället som helhet (Baude, i Lindholm, 1994).  
 
Samhället behövde kvinnan både som arbetskraft och hennes kompetens, sambandet 
äktenskap – moderskap och yrkesarbete var enligt Alva Myrdal samhällets 
angelägenhet. Kvinnornas privata ansvar i hemmet skulle bli ett offentligt ansvar. I linje 
med detta ligger även det tekniskt - rationella tänkande som präglade framförallt 
folkhemsideologin bl. a. genom att Statens institut för folkhälsa, svenska arkitekters 
riksförbund och svenska slöjdföreningen bland annat arbetade man fram olika metoder 
för att kartlägga hemarbetet och skapa normer för utformning av bland annat kök.  
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Metoderna skulle användas för att rationalisera och underlätta hemarbetet, en ide som 
Husmodersförbundet låg bakom, vars syfte var att visa att hemarbetet var en maktfråga.  
 
Det finns många brytpunkter för jämställdhetsfrågorna i den drygt 100-åriga aktiva 
debatten om kvinnosaksfrågor. Bit för bit genom decennierna har olika lagstiftningar 
förändrat kvinnors villkor i samhället. Kvinnors rösträtt år 1919 samt år 1921 då även 
gift kvinna blev myndig vid 21 års ålder har naturligtvis varit avgörande för svensk 
kvinnohistorias utveckling. Under senare delen av 1900-talet har olika lagar instiftas 
såsom särbeskattning av makars inkomst 1971, fri abort 1975 och lag om jämställdhet 
1980 (reviderad 1990) påskyndat det kvinnans oberoende.   
 
Hushållsarbetsdiskurs 
Det betalda arbetet är mycket synligt i vårt samhälle, det obetalda osynligt. Arbetet i 
hushållet, det obetalda vardagsarbetet är egentligen det mest påtagliga för oss alla. Det 
pågår ständigt även om vi har semester, är arbetslösa eller pensionärer. Behovet av 
hushållsarbete minskar eller ökar inte heller under låg- eller högkonjunktur, utan finns 
där oavsett vem man är och hur det är. Enligt nationalekonomen Anita Nyberg (1997) 
kan obalansen mellan betalt och obetalt arbetet omsättas med att i Sverige städas det 
obetalt hemma ungefär dubbelt så många timmar per vecka som det arbetas inom 
byggnadsindustrin. Obetald matlagning, avdukning och diskning kräver mer tid än 
sammantaget betald arbetstid inom tillverkningsindustrin, gruvor, el-, gas-, värme- och 
vattenverk och att obetald skötsel av barn i hemmet är jämförbart med betalt arbete 
inom hela varuhandeln, hotell- och restaurangbranschen. Räknar man i arbetstimmar i 
Sverige är kvinnors obetalda arbete den största sektorn, därefter mäns betalda arbete, på 
tredje plats kvinnors betalda och sist mäns obetalda arbete (a.a.). 
 

Synligheten av arbetet på arbetsmarknaden och osynligheten av 
hushållsarbete får oss att tro att arbete är lika med arbete på 
arbetsmarknaden, att allproduktion görs på marknaden eller den offentliga 
sektorn. Det är inte allmänt känt att hushållen spenderar en mängd tid till 
att genom hushållsarbete producera varor och tjänster till ett värde av 
många miljarder varje år. (Nyberg 1997) 

 
I hushållsarbetets art ligger att det kan utföras av betald arbetskraft vilket var vanligt  
före industrialiseringen i form av piga, husa eller hembiträde. I dag utförs oftast 
hemarbetet av hushållets medlemmar, särskilt de kvinnliga, vilket medfört att kvinnor i 
större utsträckning än män är dubbelarbetande, i form av dels avlönat förvärvsarbete 
och dels oavlönat hemarbete. 
 
Enligt SOU 1998:6 är jämställdhet i det moderna unga parförhållanden ett idel, ändå tar 
kvinnan över mer av hushållsarbetet när de får barn. Ofta uttrycks detta, från kvinnan, 
som ett frivilligt val det vill säga könsneutralt, resultatet blir dock könsspecifikt. Det 
innebär att kvinnan kan välja olika förklaringar till varför hon utför olika 
hushållsuppgifter, medan mannen, enligt utredningen kan välja om han överhuvudtaget 
skall utföra någon uppgift alls. Att vara kvinna eller man i dag ger dock inga direkta 
anvisningar för vad man skall göra eller inte göra i hushållet. 
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En man som utför ”kvinnligt” hushållsarbete betraktas inte som omanlig och en kvinna 
som utför typiskt manliga sysslor uppfattas inte för del skull som okvinnlig. Det 
kvinnliga tycks ligga i att hon har huvudansvaret och det manliga i att han kan undvika 
att utföra hushållsarbetet (a.a.). 
 
Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Oftast i jämställdhetssammanhang 
fokuseras dock utbildningar, anställningar, löner och karriärsmöjligheter, det vill säga en 
ekonomisk jämställdhet utifrån arbetsmarknadsvillkor för avlönad arbete. Resultatet av 
avlönat arbete mäts i välfärdsländer som produktion, vilket män ägnar mer tid åt. 
Resultatet av oavlönat arbete, som kvinnor i huvudsak utför, betraktas som icke-
produktion. Därför är det svårt att finna resultatet av det oavlönade arbetet, det vill säga 
vardagligt hemarbete, i ekonomiska analyser och prognoser. Under de senaste 20 åren 
har dock intresset för det oavlönade arbetet ökat markant, oftast i form av 
tidsanvändningsstudier. Det finns ett stort antal internationella studier utförda av 
hemarbetets värde men med stor variation på grund av olika mätmetoder. Problematiken 
att värdera oavlönat hemarbete har behandlats vid FN:s kvinnokongresser i omgångar. I 
Beijing år 1995 beslöts att en enhetlig internationell metod skall utarbetas med syfte att 
påvisa hemarbetets stora samhälleliga värde. Att mäta oavlönat hemarbete kan göras 
med tre olika metoder (SOU 1998:6): 1.Timlönen för alla typer av hemarbete 
multipliceras med respektive yrkesinkomst för motsvarande officiellt arbete 2.Antalet 
timmar som ägnas åt hemarbete värderas efter den mätbara inkomst som vederbörande 
har som utför arbetet. 3. Hemarbetet mätas efter oavsett vad uppgifterna består av med 
ett hembiträdes timlön. 
 
Skolans jämställdhetsdiskurs 
Fram till 1950-talet bedrevs skolköksundervisning i landet endast för flickor. 
Undervisningen kom därefter successivt att utvecklas, dels genom den obligatoriska 
fortsättningsskolan 1919/20 och dels i den praktiska realskolans införande år 1933. Från 
och med läsåret 1952/53 blev ämnet obligatoriskt för både pojkar och flickor, med den 
reservationen att pojkar endast behövde delta i den teoretiska undervisningen. Tio år 
senare via läroplan för grundskolan 1962 (Lgr-62) fick även pojkar praktisk 
undervisning i ämnet. Införandet av ”En skola för alla” i början av 1960-talet medförde 
således att ämnet hemkunskap dels övergick från att ha varit ett flickämne i tidigare 
skolformer till att bli ett ämne för båda könen, dels att det införs som obligatoriskt 
grundskolämne.  
 
Under 1960-talet började även könsrollsfrågan debatteras i det svenska samhället. 
Debatten präglades av huruvida män och kvinnor var mer lika än olika, om hur 
människan bakom de olika roller (könsroller) män och kvinnor hade för levnadsvillkor, 
i form överroller (män) och underroller (kvinnor). Könsrollsfrågan handlade om att 
förändra både mäns och kvinnors roller, men det normgivande eller den könsrollsfria 
människan var ”han”, och ”hon” var könet (Hirdman 1998). Inom skolans ram lyftes 
inte jämställdhetsfrågor direkt fram i läroplanen, men under mål och riktlinjer för social 
fostran i Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr-62) menade man att: 
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Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och 
självständiga människor…Skolans sociala fostran skall därför grundlägga 
och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som i en tid av stark 
utveckling kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, 
samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper 
(Lgr-62, s.18 ). 

 
Könsrollsbegreppet som i början av 1960-talet stod för att skillnaden mellan det 
kvinnliga och manliga könet inte bara var biologiskt utan även socialt betingat, kom att 
prägla debatten under 1970-talet med en ”harmonitanke” (Skolverket rapport nr 47). Det 
var människan man skulle se till, inte det kvinnliga eller manliga könet. Olikheterna 
mellan könen skulle suddas ut och påverkan skulle ske så tidigt som möjligt. 
Grundskolan ansågs utgöra en naturlig plats att överföra ideologin att flickor och pojkar, 
kvinnor och män hade samma möjligheter, villkor och ansvar oavsett kön. Skolan ville 
alltså verka könsneutralt, vilket gjorde att man medvetet bortsåg från könsskillnader och 
underordnade sig principen om likabehandling. Lgr-69 belyste könsrollsarbetet så här: 
 

Enligt läroplanens mål och riktlinjer bör skolan verka för jämställdhet 
mellan könen – i familjen, på arbetsmarknaden och inom samhället i 
övrigt. Detta bör ske genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels 
genom att skolan i sitt arbete motverkar traditionella könsrollsattityder och 
stimulerar eleverna att debattera och ifrågasätta skillnader mellan män och 
kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och löner som finns på många 
områden i samhället (Lgr-69, s.49-50). 

 
Läroplanen betonade således att skolan skulle verka för jämställdhet mellan könen. 
Åtgärderna kom dock att domineras av arbetsmarknadsvillkor. I och med införandet av  
Lgr-80 dämpas formuleringarna om jämställdhetssträvan i skolan. 
 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och 
självständiga människor. Skolan skall verka för jämställdhet mellan män 
och kvinnor (Lgr -80, s.17).  

 
Formuleringen utgör ett av läroplanens mål under fostran och utveckling. Skolan skall i 
jämställdhetsfrågan inte längre vara könsneutral utan på olika sätt fostra till 
jämställdhet.  
 
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo-94) synliggörs och förstärks 
skolans jämställdhetsvision genom följande skrivelse under skolan värdegrund och 
uppdrag, en likvärdig utbildning: 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 
skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har därför att ansvar att motverka traditionella könsrollsmönster. 
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Den ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 
sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo-94, s.6). 

 
I Skolverkets rapport nr 47 beskrivs jämställdhetsbegreppet som en del i det vidare 
jämlikhetsbegreppet. Båda handlar om rättvisa och utgör den värdegrund den svenska 
skolans verksamhet skall genomsyras av. Jämlikhet handlar om rättvisa mellan 
människor och grupper oavsett ras, kulturell och social tillhörighet. Jämställdhet handlar 
om rättvisa mellan könen. Eftersom det aktiva arbetet för jämställdhet syftar till att ge 
varje individ, pojke som flicka, samma möjligheter att utveckla sina personliga 
ambitioner, intressen och förmågor får därför inte könstillhörighet verka begränsande 
och uteslutande. Skolans insatser har och är i jämställdhetsarbetet, i huvudsak inriktade 
mot arbetsmarknaden, i första hand för att locka flickor till teknik och 
naturvetenskapliga ämnen. Man kan uttrycka det som att flickorna har definierats som 
jämställdhetsproblemet och pojkarna har därför inte direkt berörts av åtgärderna. 
På grund av att jämställdhet i första hand har handlat om flickorna och deras situation så 
har också ansvaret kommit att ligga på kvinnorna.  
 

Skolan måste ge båda könen bästa möjliga villkor och förutsättningar att 
utvecklas som individer och samhällsmedborgare. De kvalifikationer och 
kompetenser flickor och pojkar behöver, för att så bra som möjligt klara 
av de framtida kraven som samhället kommer att ställa på dem i deras 
olika roller som vuxna får därför inte vara könsspecifika (Ds1994:8, s. 24). 

 

Som exempel återges här om flickor inte klarar teknik och fysik lika bra som pojkar 
eller om pojkar inte kan uttrycka sig i tal och skrift lika bra som flickor, är det en 
pedagogisk fråga, inte könsspecifik. Problemet kan bero på sådana faktorer som ämnets 
konstruktion och struktur, undervisningsmetod och ämnets innehåll, ämnets förläggning 
i tiden, läromedlen och testmetodernas uppläggning i förhållanden till könsskillnader 
och olikheter. Sammantaget handlar dagens skolas jämställdhetssträvan om att bemöta 
könsskillnader och olikheter i det pedagogiska arbetet så att båda könen får bästa 
möjliga villkor och förutsättningar att utvecklas som individer och samhällsmedborgare. 
För att som lärare kunna hantera könsskillnader i skolan gäller det att bl. a. genom 
iakttagelser bli medveten om och reflektera över vardagliga företeelser, att se samspelet 
mellan flickor och pojkar i klassrummet, på skolgården, etc. En annan nödvändig 
reflektion för att kunna hantera könsskillnader har även uppmärksammats angående 
läroboksinnehåll. 

Skolverket gjorde därför under 2006 på uppdrag av regeringen en granskning av 24 
vanligt förekommande läroböcker för undervisning i grundskola och gymnasieskola. 
Granskningens syfte var att visa hur kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk 
tillhörighet och religion framställs i text och bild. Läroplanernas värdegrund har varit 
utgångspunkten för granskningen och analysen visar om och hur läroböckernas innehåll 
avviker från denna värdegrund. I de granskade läroböckerna är män och pojkar 
överrepresenterade i både text och bild m a o genomsyras läroböckerna av en manlig 
norm. I flera av läroböckerna finns dessutom exempel där kvinnor och flickor 
nedvärderas eller förlöjligas. I historieläroböckernas skildringar av krig och konflikter 
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ges män en stereotyp utformning, som fokuserar på beskrivningar av våld, förintelse 
och död. I majoriteten av läroböckerna behandlas kön, könsrelationer och könsmakt i ett 
eller flera särskilda avsnitt. Men det är ovanligt att ett könsperspektiv genomsyrar en hel 
lärobok. Flickor och kvinnor kan därmed ha svårt att identifiera sig med 
ämnesinnehållet och kan uppleva läroböckerna som exkluderande, kränkande eller 
diskriminerande (www.skolverket.se) 
 
Huruvida fördelningen av skolans olika läroämnen är relevanta ur ett jämställdhets-
perspektiv kan man efter läroboksgranskningen även reflektera över.  
En ämnesfördelning som i den nuvarande skolan i princip är den samma som vid 
grundskolans införande för snart femtio år sedan. Kan en revidering anpassad för och 
efter rådande samhällsutveckling är nästa steg på utbildningspolitikens agenda?      
 
Tillsvidare kan man dock uttrycka det som att den skolan nuvarande jämställdhetsarbete 
handlar om att ge flickor och pojkar respektive män och kvinnor, samma förutsättningar 
för att maximalt utvecklas och bli konkurrenskraftiga inom alla områden inom den 
offentliga sfären. Men i SOU 1996:63 bilaga 5 menar man dock att den jämställdhet 
man talar om i Lpo-94 är mer för oberoende individer på arbetsmarknaden – inte 
familjeansvariga av båda könen (a.a.). 

 
 
UTAN DEKONSTRUKTION SVÅRT ATT FÖRÄNDRA  
Att HK-läraren som lärande subjektet har konstrueras i en process av könat 
sammanhang där hon tagit upp det specifikt könade innebörder i sätt att uppfattas och 
beskrivas som diskurserna tillhandahåller har i denna studie synliggjorts och diskuterats.  
Genom diskurerna, dvs. de samtal som endast är möjliga i en viss tid, i en kontext, i ett 
sociohistoriskt sammanhang förs visst fram som sanning och annat exkluderas, kan inte 
talas om, det försvinner in i tystnaden (Foucalut, 1993). ”Diskursen”, åtminstone den 
foucaultinspirerande varianten av begreppet, betecknar historiskt producerade ramar 
som avgränsar vad som kan ”sägas”/visas/tänkas/göras/” (Lind, 1997). Olika diskurser 
tävlar om att ge människor, subjektet, ett sätt att se på världen. Att en utsaga försvinner 
är en funktion av diskursen. Identiteter eller snarare subjektiviteter skapas (Redding-
Jones, 1997).  
 
Det avgörande för studien har varit att det poststrukturella perspektivet har lyft fram 
betydelsen av att identifiera och undersöka, dekonstruera, traditionsbundna och förgivet 
tagna tankemönster. Dekonstruktioner av dominerande mönster är en förutsättning för 
att de gällande praxis skall kunna utmanas och enligt detta synsätt räcker det inte med 
att bestämma sig för ett förändrat tänkande. Man behöver först förstå hur man styrs av 
det som nästan är naturligt och självklart för att sedan kunna göra förändringar. Det 
räcker således inte med att anlägga ett utbildningshistoriskt, pedagogiskt eller 
samhällsekonomiskt perspektiv på HK-lärarens identitetsskapande, utan även göra klart 
för sig vilka oformulerade antaganden om läraren/ämnet som dessa perspektiv vilar på.  
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Dessa oformulerade förställningar om läraren och ämnet är i studien identifierade 
utifrån ett feministiskt perspektiv. Som exempel på att identifiera och analysera 
oformulerade betydelser är HK-ämnets införande i den obligatoriska grundskolan år 
1962. Det nya pedagogiska idealet hade eller har behövts/behöver brytas ner med 
genusordning för att förstås i relation till det redan existerande dominerande synsättet. 
Men i den massiva utbyggnaden av skolväsendet som då skedde var det inte aktuellt att 
synliggöra och analysera den praktik som blivit självklar. Därmed låg, och ligger de 
oreflekterade kvar och hindrar förändringar för HK-ämnet, dess lärare, elever och i 
förlängningen för den allmänna samhällsutvecklingen. Dekonstruktionen som 
identifierar dominerande tänkande och mönster kan således ses som en förutsättning för 
att genomföra förändringar i en samtida pedagogisk verksamhet.     
 
Att det finns en komplex problematik omkring professionen HK-lärare (och/eller 
ämnet) har jag med flera exempel lyft fram i min studie och funnit att detta vilar på 
oidentifierade betydelser som i sin tur kan relateras till rådande dominansförhållanden 
inom genusordning. En fråga jag ställer mig är om HK-ämnet betydelse skuggas i 
moderna utbildningssammanhang av den dominerade normen? Som exempel hänvisas 
här till några statliga utredningar där HK-ämnet omnämns som ett centralt ämne.  
 
En statlig utredning (SOU 2000:29) säger att: 
 

De förändrade konsumtionsvanorna och värderingarna hos unga 
människor föranledde den Konsumentpolitiska kommittén att föreslå 
hemkunskap, sedermera hem- och konsumentkunskap, som det centrala 
ämnet för konsumentfrågor i grundskolan. Man menade att 
konsumentkunskapen i skolan har stor betydelse för ungdomars 
analysförmåga och kritiska medvetenhet. I utredningen Starka 
konsumenter i en gränslös värld (a.a.), förslogs därför hem och 
konsumentkunskap som ett centralt ämne för konsumentfrågor i 
grundskolan. Mot bakgrund av det komplexa konsumtionssamhälle vi 
lever i där kunniga och medvetna konsumenter krävs, menade kommittén 
att undervisningstiden borde utökas för att stärka konsumentutbildningen.  

 
I en annan utredning Hållbara laster, SOU 2004:1999: 
 

påpekas nödvändigheten av alla medborgares bidrag till hållbar utveckling 
genom bärkraftig konsumtion, solidarisk livsstil och smartare 
vardagskonsumtion som ger vinster för ekonomi, hälsa och natur. Där 
framhålls att skolan har ett ansvar för att utbilda kompetenta medborgare 
som bidrar till hållbar utveckling d.v.s. ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Särskilt betonas att HK har stor potential i denna framtida 
utveckling och att regeringen därför bör ge skolämnet huvudansvar för 
grundskolans undervisning om hållbar konsumtion. 
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Livsmedelsverkets utredning SLV/SHI, 2005, säger att: 
 

I underlag till handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet, 
behandlas värdet av att konsumenten gör hälsosamma val av mat och 
måltider. Den mat som individen äter under en livscykel har betydelse för 
social hållbarhet, för hälsa och välbefinnande. Därför bör skolämnet HK 
förstärkas och ”särskild vikt bör läggas vid matvanornas betydelse för 
hälsan och kunskap om markandsföring av livsmedel”. 

 
Ingen av tre de utredningarna har förändrat HK-ämnets tid i grundskola eller återinfört 
ämnet i gymnasieskolan. Är förklaringen till att HK-ämnets potential inte lyfts fram i 
angelägna samhällsfrågor som de ovan att skolan är en spegel av det samhälle vi lever i, 
som också en av studien informanter uttalat. Hon menar att: 
    

Det politikerna prioriterar och i välfärdssamhället där många är så 
resursstarka kanske man inte har behovet av dessa kunskaper. Däremot ser 
man att många inte kan språk, då byter man ut timmarna och det är inget 
konstigt, skolan måste ju följa samhällsutvecklingen och då ser det ut så 
här just nu. Men jag är fullständigt övertygad om att den här typen av 
kunskap behövs. Vi ser det i den diffusa längtan efter 
matlagningsprogram, heminredningsböcker och kokböcker. För mig är det 
ett uttryck för att man längtar efter någonting. Men man måste längta ett 
tag och sen måste det fattas hos tillräckligt många för att det ska bli viktigt 
igen. När det kommer vet jag inte, men jag känner ingen förtvivlan, det är 
bara så. En del av samhällsutvecklingen, då kan man ju inte stånga pannan 
blodig och precis som någon sa, vi tillhör ett skrå som tycker synd om oss 
själva, att det finns så lite tid, är underprioriterade och så pratar vi bara i 
en intern krets. Kanske också med brist på samhällsperspektivet, men det 
är ingens fel som jag ser det. Det är inte så att alla människor är så dumma 
så att de inte ser hur viktigt det här är, utan ett tecken på att det ser ut så 
här just nu. Då kan man bara visa på att det är bra och att det behövs, så 
ser jag det (Katja). 

 
I mitt sökande efter subjektskapande diskursiva praktiker för schablonen omkring HK-
läraren hänvisar jag till Lenz-Taguchi som menar att genom studier av de sätt som 
socialt konstruerade innebörder skrivs in i och därmed konstituerar subjektet, så visar 
feministisk poststrukturalism hur diskursernas makt inte bara tvingar oss till specifika 
sätt att vara (ex. kvinna) utan också gör vissa sätt att vara så åtråvärda att vi aktivt tar 
upp dem som en del av oss själva. Därmed görs och gör sig en kvinna till en legitim och 
igenkännande medlem i en social grupp (a.a.). Således är det utan dekonstruktion svårt 
att identifiera och förändra olika vedertagna samhällsfenomen, i detta fall läraren i hem- 
och konsumentkunskap. Balanserar HK-läraren, medvetet eller omedvetet, mellan å ena 
sidan den ”yttre” bilden, ofta beskriven i negativa termer, och å andra sidan den ”inre” 
bilden såsom stark, lyhörd och flexibel? Är det i det mötet, den diskrepans som uppstår 
däremellan, som gett HK-läraren den ”inre” positiva bilden?    
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Eftersom denna studie i huvudsak har varit inriktad på att identifiera och utveckla olika 
subjektskapande resonemang utifrån samtida och historiska diskursiva praktiker har 
dessa applicerats i ett sammanhang där lärarens upplevelser i olika sammanhang varit 
avgörande ur en vuxen människas perspektiv. En annan förståelsegrund för hur HK-
läraren lär sig vara kan vara elevens förhållningssätt till HK-ämnet som subjekt-
skapande för läraren. Några intressanta citat ur intervjumaterialet är därför: 

 
Bland eleverna har det en ganska hög status, det är vanligt att de skriver 
att det är det roligaste ämnet i skolan. Jag hade en ganska krävande elev i 
åk 7 som jag mötte i korridoren här i veckan som sa ”jag vill ha HK igen”, 
han har bara haft 8 ggr då. Bland eleverna har det väldigt hög status, de 
tycker om ämnet. Jag tror nog att de flesta tycker nog att det är ett viktigt 
ämne men sen när det väl kommer till kritan så kanske det inte är 
jätteviktigt (Lova). 

Det har hög status bland eleverna i. Skolsköterskan säger t ex att jag kan 
ju inte be dem komma när de har HK, för då kommer de inte (Berna).  

 
Nr ett – intresset finns hos eleverna, det är därför jag är HK-lärare. Jag 
vickade i så många ämnen och såg hur det var. I HK är det fart och fläkt 
över ämnet, det blir aldrig långtråkigt under en lektion. Det finns en glädje 
hos barnen när de kommer. Det ända ämnet som barnen i förväg vill veta 
vad de ska göra i. Och sedan dessutom kan bli glada av det (Anna).  
 

Det är roligt att undervisa i ett ämne som berör alla åldrar, här är det år 
3,5,7 och 9. Man knackar på dörren i god tid och har inte bråttom härifrån, 
vill alltid jobba. Tycker det är kul och det är bra. Sen tycker jag om att alla 
äter. HK berör alla, det gör alla ämnen, men i HK är det på ett så konkret 
sätt, man behöver aldrig förklara som jag kan tänka mig att man behöver i 
matematik, här är det så uppenbart: Det är självklarheter med ämnet, 
närheten till vardagen, det är bra. Jag har alltid gillat det här (Katja). 

 
Dessa citat ur intervjumaterialet är även intressanta för en vidare studie att utifrån 
dikotomierna hög status/låg status, praktisk kunskapssyn/teoretisk kunskapssyn eller 
tråkigt/roligt, vända och vrida på för eleven i skolan subjektskapande diskurser. 
 
Motsatt tankemönster skapar motsatt tänkande 
Syftet med denna studie har varit att analysera och synliggöra vilka olika möjliga sätt 
man kan förstå bilden omkring läraren i hem och konsumentkunskap ur dels ett samtida 
och dels ur ett historiskt perspektiv. Detta har jag gjort genom att analysera HK-lärarens 
identitets- och subjektsskapande i och utanför skolan utifrån en rad frågor ställda till 
studiens empiriska material. Svaren på dessa frågor har jag placerat i olika tänkbara 
diskursiva praktiker som kan ge schablonbilden om HK-läraren vidare 
förståelsegrunder. 
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När jag nu går in i den avslutande diskussionsdelen av min studie har jag några 
subjektskapande diskursiva praktiker kvar att återge som jag funnit under min 
händelserika resa. Dessa diskurser har jag funnit genom att ställa mig frågorna: 
Påverkar varje HK-lärare bilden av ämnet? Skuggas ämnets roll i utbildnings-
sammanhang fortfarande av att bara HK-lärarens existens befäster att området är 
kvinnligt? Med nedanstående texter illustreras vad händer när man vänder på det 
normgivande och skapar ett motsatt tänkande för rubricering och tillhörande text. Är det 
då HK-läraren som skapat schablonen eller ämnet som skapat HK-läraren? eller det 
normgivande genussystemet i samhället? 
 
Kvinnor som samhällsförnyare 
Peder Alex (2004) återger i sin studie om att konsumera rätt- ett svensk ideal att det runt 
sekelskiftet 1900 växte det fram en kunnig och internationellt orienterad lärargrupp som 
var intresserade av hemkunskapsfrågor och att denna välorganiserade lärargruppen 
sedan dess utifrån vetenskapliga färgade argument försökt argumentera för ämnets plats 
i skolundervisningen.  
 
I studier om hushållsteknikens framväxt som utgick från den dominerad, könsneutrala 
synen inom teknik och fann teknikhistorikern Jan-Erik Holmberg (Baude1994) att: 
 

… det fanns kvinnoorganisationer som förde ett långvarigt och tålmodigt 
arbete för att få in hem, familj och bostadsfrågor på den politiska 
dagordningen. Inte visste jag att det till stor del var kvinnorna som 
beredde vägen för hushållsteknikens introducering i de svenska hemmen. 
Inte visste jag att kvinnorna var speciella just för att de var kvinnor. Inte 
visste jag att det var kvinnorna som var aktiva och männen som var 
passiva (a.a. s. 75) 
 

Under folkhemsidealets uppbyggnad när hemmet skulle professionaliseras av 
expertkårer för hemmets olika verksamheter var det en intressant och naturlig 
verksamhet för hushållslärarkåren. Ett av idealen var att granska produkter innan de 
nådde marknaden som i förlängningen skulle innebära en omfördelning av 
produktionen, där hemmen som producenter skulle bli viktiga ur flera aspekter för 
samhället, ekonomiska, sociala och psykologiska. För hushållslärarinnorna blev 
uppmärksamheten av hemarbetet således ett sätt att höja statusen: 
 

Dom var ambitiösa och hade skaffat sig vidstäckta kunskaper. De var som 
på något sätt mobbade i samhället. Undervisa skulle de göra, men i 
politiska och fackliga sammanhang fick de stå tillbaka. Inom sin skola var 
de den lägst avlönande gruppen…På HFI visade de hur värdefulla de var i 
samarbetet med andra specialister (Baude, 1994 s.27). 
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Kvinnor som ekonomer 
Sparsamheten, gnetigheten eller hushållning som sett ur ett historiskt perspektiv har 
varit en naturlig och bärande tanke hos olika befolkningsgrupper in i vår tid. Att sedan 
kvinnor i huvudsak haft ansvar för hemmet i sin helhet och genom detta utvecklat 
överlevnadsstrategier kan ha lett till att sparsamhet har upphöjts både till en vana och 
rentav till en mentalitet. Motsatsen till nödvändiga behov är det ”dåliga” begäret efter 
lyx och ett bekvämt liv, är en egenskap som skall förkastas (Aléx 2003). 
Sparsamhetssträvan var ett stark ideal inom svensk skolpolitik under hela 1900-talet och 
under denna tidsperiod införs då även ämnet huslig ekonomi, senare hemkunskap, med 
det primära syftet att stärka nationen med skolutbildning av blivande familjeekonomer 
(kvinnor) för att rädda familjer både ekonomiskt och moraliskt (a.a). Ponera att vi i vår 
kultur, vilket också är relevant, konfronteras med motsvarande förenklade ideal och att 
kvinnor historiskt sett i vår kultur utvecklat sparsamhet som ideal, konfronterar då det 
allmänna begäret av lyx. Med andra ord kan man spåra HK-lärarens subjektskapande 
diskursiva praktiker enda till antiken. Har den rådande diskursen grundad på kvinnors 
överlevnadsstrategier genom historien överlevt samhällsutveckling och ekonomiska 
samt kulturella förändringar? 
 
Det fortsatta diskursiva vävandet 
Finns det inom utbildningssystemet en illusion om att man befinner sig i ett ”tredje” 
neutralt, jämställt rum, utan könsidentiteter när man verkar inom en demokratiskt 
skapad verksamhet såsom skolan är? Är då därmed HK-läraren könsneutral och 
frikopplad från aspekter av kvinnligt och manligt? Med ett poststrukturalistiskt 
feministiskt synsätt är det en illusion eftersom varken ämnet eller läraren har 
identifierats hur de är inskriva som kön på ett specifikt sätt. Att kritiskt granska HK-
lärarens historiska och samtida arena och därmed också identifiera dominerande 
förställningar och praktiker som läraren och ämnet vävts in i, möjliggör en 
utgångspunkt för ett mer aktivt och ansvarstagande fortsatt diskursivt vävande.  
 
Frågor man kan ställa sig inför detta diskursiva vävande är då; Hur ska den framtida 
skolan ge varje elev frihet att utvecklas utan att formas av rådande könsstrukturer, med 
eller utan HK-ämnet? Vilka effekter kommer införandet av skattelättande för 
hushållsnära tjänster ha på HK-ämnets status? Vilka konsekvenser medför den ökande 
individualismen och egocentrismen i vårt samhälle, för ett ämne som utöver 
kunskapsstoffet även fokuserar på s.k mjuka värden såsom relationer, grupprocesser och 
empati? Är ett namnbyte för ämnet och därmed även för HK-läraren, ett framtida sätt att 
föra fram kunskapsområdet i ett samtida och framtida utbildningssammanhang? 
Är det begreppen hem och hushåll som i komplicerar HK-ämnets och HK-lärarens 
tillbakahållna potential? Ponera att man neutraliserar begreppet HK och lämnar de 
associationer som generellt förknippas med ämnet och läraren. Vilka effekter medför 
det? Det fortsatta diskursiva vävandet bestående av jämställdhetsutveckling, skol-
politiska ställningstaganden, ekologiska, ekonomiska och sociala frågor, etc. kommer 
att visa vägen framåt.  
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Bilaga 3                                          

FRÅGEGUIDE 
 
Yttre faktorer/normer (förväntningar/krav) 
Vad säger andra människor när du berättar att du är HK-lärare? 
 
Har du hört andra beskriva hur en HK-lärare är? 
• T ex kollegor, föräldrar, elever, vänner etc 
 
Vilka förväntningar från andra finns på en HK-lärare?  
• Skolledning, Media, Styrdokument, Kollegor, Föräldrar, Elever 
 
Tror du att förväntningarna /kraven på en HK-lärare har förändrats över tid? 
 
 
Inre faktorer/ normgivande (egna förväntningar/krav) 
Kan du beskriva för mig hur en typisk HK-lärare är? 
 
Hur tycker du att en bra/god HK-lärare är? 
 
Vad är bra med att vara HK-lärare? 
 
Vad var avgörande för ditt val av yrke? 
 
Har du någon förebild som HK-lärare? Beskriv! 
 
Vad skiljer HK-lärare från andra lärare? 
 
Den egna konstruktionen ( så här är jag!) 
Hur är du som HK-lärare? 
 
Är du en typisk HK-lärare? 
 
Är du en god HK-lärare? 
 
Vad gör du för att vara en god HK-lärare? 
 
Vad underlättar för dig att vara en god HK-lärare? 
 
Vad hindrar dig från att vara en god HK-lärare?’ 
 
Vad skiljer din situation från andra lärares? 
 
Vilken status har ämnet på din skola? Vad beror det på? 
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Bilaga 4 
 
Stockholm 
Lena de Ron 
041105 
Lena.deron@telia.com 
 
 
 
 
Till dig som är lärare i hem- och konsumentkunskap 
 
Med detta brev riktas en förfrågan till dig om du är intresserad av att 
medverka i en D-studie som övergripande handlar om hur lärarprofession 
konstrueras. Studien bygger på ett antal s.k. reflexiva intervjuer med fokus 
på hur du som HK-lärare upplever andras och egna krav och förväntningar 
på din yrkesroll  
Intervjun kommer att genomföras som ett samtal, där du berättar för mig 
om dina upplevelser och erfarenheter som lärare i hem- och 
konsumentkunskap. Jag som intervjuare kommer att kontakta dig inom de 
närmaste veckorna och hoppas då att du är villig till att boka tid med mig 
för ett timslångsamtal. 
 
Om du har möjlighet får du gärna, för att förenkla vår kontakt, översända 
din e-postadress till mig: l.deron@telia.com. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Lena de Ron 
Hushållslärare 
Magisterstuderande 
Lärarhögskolan Stockholm 
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