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Förord

År 2006 firar vi att det är 100 år sedan de svenska skolkökslärarinnorna slöt sig samman i Skolkökslärarinnornas förening. Föreningen har
under dessa år bytt namn till Hushållslärarnas riksförening, ombildats,
lagts ner, återuppstått inom Svenska Facklärarförbundet, lagts ner
igen och slutligen i varje fall delvis återskapats som ett ämnesråd
inom Lärarförbundet. Idag med benämningen Ämnesrådet för hushållsvetenskap. Under dessa hundra år har också den husliga utbildningen genomgått stora förändringar, både när det gäller den grundläggande utbildningen och högre utbildning och forskning.
För femtio år sedan ansåg centralstyrelsen i Skolkökslärarinnornas
förening det angeläget att samla föreningens historia i skrift, vilket
resulterade i en jubileumsbok Skolkökslärarinnornas förening 1906–
1956. Dagens Ämnesråd för hushållsvetenskap är ytterligare femtio år
senare av samma åsikt. Det är viktigt att på något sätt göra en sammanfattning av de senaste femtio åren i föreningens, men också i ämnesområdets historia. Resultatet är denna bok med titeln Lärarprofession i förändring – från ”skolkök” till hem- och konsumentkunskap.
Många personer har varit involverade i arbetet. De huvudmedverkande är Karin Hjälmeskog, som fungerat som redaktör, samt Ingrid Cullbrand, Margareta Grönqvist, Berith Janson, Hedda Landfors,
Birgit Nyh, Monica Peterson, Marianne Pipping Ekström och Helena
Åberg. Vi vill dessutom framföra ett tack till alla de som hjälpt till
genom att vara samtalspartners m.m. bland annat Stig G. Nordström
från Föreningen för svensk undervisningshistoria, som även gjort
slutredigeringen av boken. Vi vill också framför ett tack till dem som
ekonomiskt bidragit till boken:
Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening
Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans Donationsfond
Kungliga Patriotiska Sällskapet
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Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för Svensk Kultur
Stiftelsen Maria Husmodersskolas Fond
Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds- och Husmodersskola
Boken beskriver en ibland turbulent men alltid stolt historia och kan
uppfattas som ett bokslut, men den kan också ses som en startpunkt.
En ny tid ligger framför oss, skrev Greta Kastman i förordet i boken
från 1956, och det gäller förstås även idag femtio år senare. Förhoppningsvis kan kunskap om vår historia också ge oss kraft och inspiration för det framtida arbetet.
Uppsala mars 2006
Karin Hjälmeskog
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1. Inledning
av Karin Hjälmeskog

”Svenska skolkökslärarinnornas förening bildades på ett möte i Stockholm den 10 januari 1906”. Så inleds den bok som skrevs till föreningens femtioårsjubileum Skolkökslärarinnornas förening 1906–1956,
i denna bok kallad Jubileumsboken. Nu har ytterligare femtio år passerat och det är dessa femtio år som denna bok främst handlar om. Det
är ingen komplett kronologisk beskrivning, istället följs ett antal
frågor från den förra boken upp. I detta inledande kapitel ges en kort
introduktion till Jubileumsboken samtidigt som denna boks innehåll
presenteras. Även i de flesta av bokens kapitel finns vissa återblickar
till Jubileumsboken.
SSLF:s femtioårsjubileum firades 1956. En tid som för den grundläggande skolutbildningen bland annat handlade om försöksverksamhet som resulterade i grundskolereformen i början av 1960-talet.
Men låt oss gå tillbaka till när det hela började, när huslig ekonomi
introducerades i det svenska skolsystemet.
Huslig utbildning introduceras i svenska skolor

Inledningsvis kan vi konstatera att när ämnet infördes var det ett ämne
för flickor. I Flickskolan var det från början ett helt teoretiskt ämne.
Som exempel nämns den privata flickskolan Lyceum i Stockholm, där
undervisningen ingick från och med 1881 i organisk kemi, d.v.s. naturvetenskap. Den första praktiska skolköksundervisningen inom flickskolan inrättades vid Sigrid Rudbecks skola i Göteborg 1887. Initiativ
till att införa huslig utbildning även för folkskolans flickor togs av
Anna Hierta-Retzius som redan 1882 startade en ”matlagningsskola”.
1890 startades undervisning i Maria Församlings folkskola och sam-
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ma år, även det på Anna Hierta-Retzius initiativ, den första lärarinnekursen.
Vilka var då drivkrafterna eller skälen bakom att införa den husliga utbildningen, eller skolköksundervisning som man skriver i boken? Några skäl nämns. Dels handlar det om ett socialt reformarbete
påkallat av förändrade levnadsförhållanden som beror på industrialiseringen och de samhällsförändringar den medför. Fattigdom, undernäring och misär brer ut sig samtidigt som forskning inom näringsfysiologi och näringskemi gör stora framsteg. Genom huslig utbildning skulle de vetenskapliga kunskaperna spridas till de stora folklagrens kvinnor. För det är kvinnorna som har ansvar för hemmen och
familjens väl. Eva Rodhe, känd pedagog och förespråkare för ämnet,
uttryckte det så här i ett tal i Göteborg 1893:
Hustrurnas bristfälliga kunskap i hushållsangelägenheter är en av de
väsentligaste orsakerna till arbetarklassens 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 och renlighet både hos stora och små,
mannen drives ur det obehagliga rummet till krogen och barnen ut på
gatan. Mången man, som ej haft dåliga anlag från början, blir på så sätt
drinkare och månget barn en odugling. (Jubileumsboken s. 12)

Att lägga all skuld på kvinnorna, utan att ens problematisera deras förutsättningar och livssituation, tycks med dagens ögon orimligt. Detta
har också tagits upp i både forskning om kvinnor och om huslig
utbildning (se t.ex. Hirdman 1983, Gisselberg 1985, Johansson 1987,
Hjälmeskog 2000). Förutom som en del av en reformverksamhet argumenterades även utifrån pedagogiska skäl, ämnet ansågs ge omväxling i en annars allt för bokligt inriktad undervisning. De pedagogiska
skälen har, menar man i boken, påverkat utvecklingen av ämnets mål,
innehåll och undervisningsmetoder och påverkade därmed den utveckling ämnet har fått i Sverige.
Det som inte uttalas i boken är den betydelse införandet av huslig
utbildning får för kvinnorna själva och den frigörande potential det
bär med sig, främst för över- och medelklassens kvinnor men även för
arbetarkvinnorna (Hjälmeskog 2000). För arbetarkvinnornas del kan
man anta att de fick förbättrade levnadsvillkor genom utbildningen,
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men också ökade chanser till arbete utanför hemmet. För medel- och
överklasskvinnornas del handlade det om en helt ny karriärbana genom behovet av skolkökslärarinnor och utvecklandet av lärarinneutbildningarna inom området (Johansson 1987, Hjälmeskog 2000).
Huslig utbildning var fram till mitten av femtiotalet i huvudsak en
utbildning för kvinnor. Om vad som hände sedan finns att läsa i kapitlet Huslig utbildning i Sverige under ett halvt sekel, som tar vid när
kampen för ämnet som en medborgerlig utbildning för pojkar såväl
som flickor börjar ge resultat. Detta kapitel tar upp ämnesområdets
utveckling som skolämne i den obligatoriska utbildningen, men även i
viss mån gymnasieskolan samt om hushållsvetenskap som forskarutbildningsämne. Den högre utbildningen vid de husliga seminarierna
tas upp i kapitlet Lärarutbildning i förändring, vilket inleds med en
tillbakablick på vad som sägs om lärarinneutbildning i Jubileumsboken och sedan beskriver de omvälvande förändringar som utbildningen sedan genomgått.
Stockholmsmötet 1906 blev föreningens start

I protokollet från det första allmänna mötet för skolkökslärarinnor i
Sverige den 8–10 januari 1906 kan man läsa att ”till ordförande
valdes fröken Kerstin Hesselgren och till sekreterare fröken Ingeborg
Wallin” (Jubileumsboken s. 23). Vid mötets sista dag konstituerades
föreningen under namnet Svenska skolkökslärarinnornas förening.
Löne- och avtalsfrågor var frågor som upptog mycket tid och
möda under föreningens första 50 år. Inledningsvis kämpade man för
att de lärare som undervisade i huslig ekonomi och hushållsgöromål
över huvud taget skulle löneregleras och ges rätt till pension. 1913 antog riksdagen, som vid den tiden beslutade i dessa frågor, ett förslag
om lönereglering för skolkökslärarinnor, anställda vid högre flickoch samskolor. Först 1919 kom motsvarande beslut för lärarinnorna i
folkskolan.
I Jubileumsboken beskrivs hur skolkökslärarinnekåren under 1930talet upplever sig orättvist behandlade genom att de placeras i en lägre
lönegrad än andra s.k. övningslärare anställda vid kommunala skolor
och man citerar ordföranden från en intervju gjord 1937:
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Inom S.S.L.F.:s centralstyrelses arbetsutskott råder endast en mening, och
den är att herrar lönesakkunniga genom sin klassificering stämplat undervisningen i hushållsgöromål som mindrevärdig i jämförelse med undervisningen i teckning, sång och gymnastik. Finns det några skäl för en
dylik gradering? (Jubileumsboken s. 68)

Man lyckades dock några år senare få gehör för ett förslag om löneförhöjning. Kampen för bättre löneplacering fortsätter i ytterligare
många år. 1947 ger föreningen ut en propagandaskrift, som den kallas
i Jubileumsboken, med titeln Hemundervisningen, vad är den värd?
Ett år senare flyttas skolkökslärarinnorna upp två lönegrader till lönegrad 18, man nådde ej den eftertraktade lönegrad 20. Den länge behandlade frågan om övningslärarnas pension nådde ett beslut som
trädde i kraft 1950, då pensionsåldern också höjdes till 65 år.
I maj 1940 trädde en lag om förhandlingsrätt i kraft och i november samma år blev föreningen delaktig i denna förhandlingsrätt och
har sedan dess fått behålla den. På ombudsmötet 1947 anslöt sig föreningen till TCO. När sedan övnings- och yrkeslärarna slöt sig samman i Svenska facklärarförbundet blev Skolkökslärarinnornas förening också medlem, året var 1948. ”Numera”, d.v.s. 1956, ”handhar
Facklärarförbundet kårens samtliga fackliga frågor” (Jubileumsboken
s. 72). Om vad som hände sedan med de fackliga frågorna och föreningen som organisation finns att läsa i kapitlet Från SSLF till
Ämnesråd för hushållsvetenskap. I kapitlet med samtal med föreningens och senare ämnesrådets ordföranden genom tiderna får man en
bild av de frågor föreningen/ämnesrådet har arbetat med och mer
personliga betraktelser från olika tidsperioder. I ett kapitel, De eviga
frågorna – exemplet undervisningslokaler, diskuteras frågan om undervisningslokaler som ett exempel på frågor som föreningen och sedan
ämnesrådet ständigt haft på agendan.
Ett bra sätt att få en bild av en förenings verksamhet är att läsa dess
tidning. När SSLF bildades utgavs sedan ett år tillbaka Tidskrift för
hemmet vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala med Ida Norrby
som redaktör. Den kom också att bli föreningens organ fram till 1916
då föreningen startar en egen tidning, Skolkökslärarinnornas Tidning.
I Jubileumsboken ges ”några glimtar, händelser och tidsbilder” för att
ge exempel på vad som hänt inom kårens verksamhetsområde under
femtio år. Bara ett exempel ska nämnas här och det återfinns i Jubi-
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leumsboken under rubriken De ambulerande skolköken startar.
Exemplet visar hur skolkökslärarinnorna först kunde få kämpa för att
över huvud taget få komma och hålla sin undervisning på en ort. För
att sedan när det motståndet var övervunnet ofta tilldelas primitiva
lokaler.
Hade man tur kunde det bli ett missionshus eller liknande lokal med tillhörande miniatyrkaffekök och där skulle man tillämpa de lärdomar man
fått på seminariet. I lyckligaste fall kunde man övertyga vederbörande om
att det var nödvändigt med en extra spis i salen. Skulle det sen bli ’möte’
på kvällen måste skolköket helt plånas ut och salen återställas i sitt ursprungliga skick. (Jubileumsboken s. 166)

Det var inte alltid lärarinnan blev nöjd med resultatet, men belöningen
kunde komma i efterhand, som när skolrådets ordförande vid avslutningen sa:
Jag har varit en svår motståndare till skolkökssaken, men jag har ändrat
mig sen jag sett den på närmare håll. Här har ej varit fråga om att göra
våra flickor till fröknar utan allvarligt arbetande människor, som arbetar
med arbetsglädje. (Jubileumsboken s. 166)

Liksom i Jubileumsboken går det att i denna bok läsa om tidningen i
kapitlet Från Skolkökslärarinnornas Tidning till Hushållsvetaren.
Skolkökslärarinnornas förening har genom tiderna samverkat med
andra föreningar och organisationer såväl nationellt, nordiskt som
internationellt. Det nordiska samarbetet representeras i Jubileumsboken genom omnämnandet av olika kurser och möten, vilka anordnades av Nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning, NSH.
Dessa ordnades i de olika nordiska länderna och sägs ha varit ”till stor
nytta för undervisningsarbetet och till glädje i en givande samvaro” (s.
36). Behovet av ett vidare internationellt samarbete växte fram då
”skolköksundervisningen efter industrialismens genombrott införts i
ett flertal länder mycket för att motverka hemmens förfall” (Jubileumsboken s. 119). Det var grunden till uppkomsten av International
Federation for Home Economics, IFHE, som genom kongresser m.m.
blivit navet i ett globalt samarbete inom området. Om det nordiska
och internationella samarbetet finns att läsa i kapitlet Gränslöst samarbete.
Det avslutande kapitel i jubileumsboken handlar om arbetsuppgifter aktuella den tid då boken gavs ut. Det konstateras att läsaren
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genom hela boken kan följa den allmänna opinionens inställning till
den husliga utbildningen, liksom hos de anslagsbeviljande myndigheterna. ”Den kan knappast tecknas än som ganska ljum...” (s. 191)
och inte ens de kvinnoorganisationer som man kunde förvänta sig
”uppskatta utbildningen av landets husmödrar” (s. 191) stödjer föreningens strävanden. Det ser dock inte enbart mörkt ut, menar man, det
finns allt fler bevis på att den husliga utbildningen är en betydelsefull
del av utbildningsväsendet. Det pågår en omläggning av hushållsarbetet i svenska hem och samhället börjar se betydelsen av kunniga
och väl utbildade husmödrar.
Enbart det faktum att 85 % av familjens inkomster går genom husmödrarnas händer och en stor del av nationalinkomsten förvaltas av dem ger
en antydan om vilken betydande faktor den moderna husmodern är i
samhällekonomiska sammanhang. (Jubileumsboken s. 192f)

Vidare nämns att samhället tagit över vissa uppgifter från hemmen,
vilket i sin tur skapat nya kvinnliga yrken. Som exempel nämns att
allt fler intar sina måltider utanför hemmet. Om denna typ av förändringar av hushållsarbetet finns att läsa i kapitlet 150 år av ”outsourcing” av hemarbete. I kapitlet framgår att det inte bara är delar av
matlagningen som flyttats ut från hemmen.
För att klara av hushållsarbetet behövs utbildning och den måste
byggas från grunden konstateras det vidare i Jubileumsbokens avslutande kapitel. Det behövs utbildning från tidig ålder fram till en mer
yrkesbetonad utbildning som en husmor kan behöva. ”Och inte bara
en modern husmor! Utan även en modern husfar” (s. 194). För de
unga familjerna kan det vara svårt att få tag i hemhjälp och de kanske
inte har råd, därför kommer de flesta unga pojkar att få ta sin del av
hemarbetet när de bildar familj. Förblir de ungkarlar behöver de klara
sin egen livsföring. Därför har pojkundervisning blivit en uppskattad
del av skolkökslärarinnans arbete (ibid). Om diskussionen om utbildning för pojkar, om dagens jämställdhet i undervisningen i hemoch konsumentkunskap finns att läsa i kapitlet Används den husliga
utbildningens potential? I det kapitlet visas också hur den undervärdering av ämnet som beskrivs i Jubileumsboken och som vi känner
igen från de femtio år som följt sedan den kom ut i mitten på femtiotalet kan förstås utifrån rådande könsmaktsstrukturer.

12

Slutligen kanske bokens titel bör kommenteras. Varför står ”skolkök”
med citattecken? Det är för att markera att ämnet faktiskt aldrig
officiellt har hetat så, om man med officiellt menar vad som skrivits i
utbildningspolitiska dokument som utbildningsplaner, kursplaner och
i statliga utredningar. Namnet har varierat: Huslig ekonomi, Hushållsgöromål, Hemkunskap och hushållsgöromål, Hemkunskap och slutligen nu Hem- och konsumentkunskap. Men aldrig ”Skolkök”.

Referenser
Gisselberg, Margareta (1985). Att stå vid spisen och föda barn – om
hushållsarbete som kvinnoarbete. Umeå universitet: Sociologiska
institutionen
Hirdman, Yvonne (1983). Magfrågan. Mat som mål och medel,
Stockholm 1879–1920. Stockholm: Rabén & Sjögren
Hjälmeskog, Karin (2000). ”Democracy begins at Home”. Utbildning
om och för hemmet som medborgarfostran. Uppsala universitet:
Institutionen för pedagogik
Johansson, Ulla (1987). Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel,
slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska
folkskolan 1842–1919 med exempel från Sköns församlig. Umeå
universitet: Pedagogiska institutionen
Jubileumsboken. Svenska skolkökslärarinnornas förening 1906–1956.
Jubileumsskrift (1956). Stockholm: Norstedt & Söner
Skolkökslärarinnornas Tidning, Hushållsläraren, hemkunskap i skolan, diverse årgångar
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2. Huslig utbildning i Sverige
under ett halvt sekel
av Karin Hjälmeskog, Ingrid Cullbrand
och Monica Petersson

Det har gått mer än 100 år sedan huslig utbildning genom driftiga
kvinnors insatser började vinna insteg i den obligatoriska skolan i vårt
land. Det är drygt 50 år sedan kunskaper i ämnet ansågs så viktiga att
alla borde få ta del av dem, inte endast flickor. Den skolkommission
som lämnar sitt betänkande 1948 föreslår ett avskaffande av folkskola, realskola och flickskola, vilka istället ska ersättas av en nioårig
obligatorisk skola. Inom ramen för den tänker sig utredningen att alla
elever på alla stadier ska få undervisning i hushållsgöromål, under en
utbildad ämneslärares ledning. I väntan på den nioåriga skolan införs
Hemkunskap och hushållsgöromål i Undervisningsplan för folkskolan
1955 liksom i realskolan. Samma år sätts försöksverksamheten med
en nioårig enhetsskola igång och där ingår obligatorisk Hemkunskap.
Det stora steget kan man säga tas 1962. Riksdagen beslutar då om att
Grundskolan ska införas och hemkunskap blir obligatorisk i sin helhet
för alla elever, oavsett kön.
I detta kapitel belyses Hemkunskap i grundskolan och hur Skolkökslärarinnornas förening (SSLF) och senare Hushållslärarnas riksförening (HLR) och Ämnesrådet agerat i samband med att nya läroplaner m.m. införs. Vidare uppmärksammas kunskapsområdets förekomst i andra skolformer, exempelvis i gymnasieskolan och vid lanthushållsskolor. Vidare kommer ämnets akademisering också att beröras.
Hemkunskap för alla – Lgr 62

Förutom den för alla obligatoriska undervisningen med fyra lektionstimmar i årskurs sju kunde skolstyrelsen besluta om hemkunskaps-
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undervisning i årskurs 6 och hemkunskap fanns som tillval i årskurs 8.
Vidare gjorde eleverna ett linjeval i årskurs 9. Lirén (1989) nämner i
sin bok om Svenska facklärarförbundets (SFL) historia att närmare
var fjärde elev valde någon av de fyra praktiska linjerna, varav ca var
fjärde valde hushålls-teknisk linje (9ht) (s. 127).
Inom Facklärarförbundet betonar man vid den här tiden skolans
uppgift att förbereda för ett jämställt familjeliv:
I barnkunskap och hemkunskap borde framför allt undervisningen i
familjekunskap breddas. En del av skolans viktigaste uppgifter, sade förbundet, borde vara att ge varje elev grundläggande kunskaper om barnets
utveckling och vård, så att alla ungdomar verkligen fick en utbildning i
att förstå, bemöta och på lämpligt sätt omhänderta barn. Även denna
undervisning skulle lämna värdefulla bidrag till en könsneutral attityd
(Lirén 1989, s. 127).

Den obligatoriska undervisningen ska bidra till att fostra eleverna ”för
livet i hemmet, grundlägga intresse för hemfrågor och stimulera till
insatser efter förmåga” (Lgr 62, s. 338). Det sker genom undervisning
i momenten hemvård, klädvård och tvätt, matlagningslära, bostads-
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och hemvårdslära, tvättlära, familjekunskap, ekonomikunskap och
hygien. Intressant är också betoningen av att detta handlar om konsumentfostran som när man i kursplanen för ämnet säger att ”All undervisning i hemkunskap skall ge konsumentfostran” (Lgr 62, s. 340).
Familjeliv och förvärvsarbete – Lgr 69

Den obligatoriska undervisningen i hemkunskap, Hk, flyttades i Lgr
69 till årskurserna 8 (3 veckotimmar) och 9 (2 veckotimmar varav en
halv är barnkunskap, Bk).
Undervisningen i hemkunskap skall ge eleverna färdigheter i att rationellt
planera och utföra de arbetsuppgifter som förekommer i ett hem (Lgr 69,
s. 161).

Vidare ska undervisningen ge eleverna kunskap om sambandet miljökost-hälsa, bidra till elevernas estetiska fostran samt ge ekonomisk
fostran. Miljö ses här från ett lokalt perspektiv och omfattar den inre
miljön och närområdet. Att det på 1960-talet anses riktigt att både
kvinnor och män ska förvärvsarbeta utanför hemmet märks i Hk-kursplanen bland annat genom betoningen på att effektivisera hemarbetet.
Rationalisering, tidseffektivisering etc. var en trend i arbetslivet som
också avspeglas i den privata sfären och i skolans undervisning på
olika sätt.1 Om hemkunskapsundervisningen sägs att:
Den bör också ge anvisningar om ett rationellt arbetssätt med utnyttjande
av det moderna tidsenliga samhällets resurser (Lgr 69, s. 161).

Detta återkommer sedan i beskrivningar av bland annat undervisning i
kost och tvätt. Ämnets betydelse för könsrollsfrågor anges tydligt och
en strävan att hemarbetet ska fördelas jämnare än vad ofta är brukligt
kommer till uttryck:
Det bör bli naturligt för dem, att var och en sköter sina personliga
tillhörigheter och även i övrigt är beredd att utföra sin del av ett väl
planerat hushållsarbete (Lgr 69, s. 162).

Linjeindelningen i årskurs 9 tas bort och därmed försvinner de praktiska linjerna och med det ett stort tjänsteunderlag för hushållslärarna.
2 ½ tim Hk och ½ Bk i högstadiet ska till stor del lösa lärarfrågan för
Hk- och Bk-lärarna, dock blir det problem med tjänsteunderlagen i
övergången (1970–73) för hushållslärarna då hemkunskap flyttas från
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årskurs 7 till årskurs 8 och 9. Dock införs möjligheter för individuella
val inom ramen för tillvalsämnen och fritt valt arbete. Det nya tillvalsämnet Ekonomi blir ett viktigt underlag för hushållslärarnas tjänster.
En konsekvens av svårigheterna som uppstod för lärarna från de
praktiska linjerna som infördes efter facklärarförbundets kamp, var en
möjlighet att komplettera sin utbildning. Även för Hk-lärarnas del
blev det möjligt att vara ledig med s.k. B-avdrag under ett år för att
läsa in ytterligare ett annat ämne (Lirén 1989, s. 131).
Resurshushållning lokalt och globalt – Lgr 80

Lgr 80 medför den förändringen för hemkunskapens del att 1 stadieveckotimme förläggs till mellanstadiet och 4 stadieveckotimmar till
högstadiet, vilket innebär en halvtimmas ökning i jämförelse med
föregående läroplan. Vidare ingår hemkunskap i OÄ-undervisningen
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på lågstadiet. Kvar finns också tillvalskurserna men vilka kurser som
skall ges anges ej i läroplanen utan man förväntades lokalt skapa egna
kurser.2 I kursplanen för hemkunskap inleds målet för ämnet med
följande meningar:
Eleverna ska skaffa sig kunskaper om begränsningar och den ojämna fördelningen av jordens resurser. De ska fostras till respekt för att hushålla
med resurser och bruksföremål och för möjligheterna att återanvända
vardagstingen (Lgr 80, s. 85).

Det globala tänkandet har tydligt slagit igenom. Ämnets kunskapsområden är: Kost, miljö, konsumentekonomi och samlevnad. För högstadiets del följer de flesta skolor det ”gamla” mönstret i sin fördelning av tiden, vilket framkommer i HLRs Lgr 80-grupps enkät, d.v.s.
120-minuterspass i årskurs 8 och 80-minuterspass i årskurs 9. I mellanstadiet förlägger de flesta hemkunskapen till årskurs 5 och/eller 6.
Vem som undervisar i Hk på mellanstadiet varierar. Andelen hushållslärartimmar av Hk-undervisningen på mellanstadiet varierar enligt
nämnda enkät från en fjärdedel (i ca 19 procent av skolorna), hälften
(ca 16 procent av skolorna) till all tid i ca 28 procent av skolorna. Vid
30 procent av skolorna var Hk-läraren över huvud taget inte inblandade i Hk-undervisningen på mellanstadiet. Minskningen av tid för
Hk ger ett minskat underlag för Hk-lärartjänster och detta kompenseras inte av undervisningen på mellan- eller eventuellt lågstadiet.
Istället kompenseras bortfallet, enligt enkäten, genom mer undervisning i tillval, att Hk-lärare oftare har barnkunskap i sin tjänstgöring
och att Hk-lärare i samma omfattning som tidigare ansvarar för Fria
aktiviteter (Hushållsvetaren 1983, nr 2 s. 5).
1990-talet – ett turbulent årtionde

En läroplanskommitté tillsattes 1991 för att revidera läroplanen för
grundskolan. Regeringsskiftet vid valet samma höst kom att medföra
att den nyutsedda utbildningsministern Beatrice Ask gav kommittén
tilläggsdirektiv (Dir. 1991:117) i vilka bland annat följande uppdrag
ges:
Kommittén skall vidare belysa konsekvenserna av om vissa av de nuvarande obligatoriska ämnena förs över till de ämnen som erbjuds inom
ramen för elevernas personliga val eller inom ramen för den profilering
som den enskilda skolan väljer. (s. 7)
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Eftersom det i direktiven anges att kommittén ska utgå från en garanterad undervisningstid i svenska, matematik, engelska, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik,
bild, idrott och musik gäller förslaget enligt citatet ovan ämnena slöjd,
barnkunskap och hemkunskap.
Kommitténs förslag presenterat i betänkandet Skola för bildning
(SOU 1992:94) innebär inte att dessa ämnen görs frivilliga, däremot
att de s.k. praktisk-estetiska ämnena totalt får minskat antal timmar i
timplanen. Detta på grund av att vissa ämnen så som svenska, matematik och främmande språk ges ökat timtal. Vidare föreslås två nya
ämnen: barn- och ungdomskunskap samt teknik och miljö. En överväldigande majoritet av remissinstanserna går emot förslaget om
minskat timtal och argumenten mot införandet av två nya ämnen är
också starka. Angående barn- och ungdomskunskap anser flera remissinstanser att dessa frågor behöver uppmärksammas, men att det
bör ske inom befintliga ämnens ram.
Debatten om hemkunskapens vara som obligatoriskt ämne kan
givetvis följas i tidningen Hushållsläraren. I 1992 nr 2 uttalar sig
Lärarförbundets ordförande Christer Romilsson om förslaget att göra
praktiska ämnen icke obligatoriska ”– Ta inte bort hemkunskapen.
Det är ett kärnämne!” lyder rubriken. Tidningens redaktör Berith
Janson håller lärarna informerade om det politiska läget:
Omkring 50 riksdagsledamöter har under allmänna motionstiden protesterat mot regeringens direktiv till läroplanskommittén. 15 motioner, varav
10 enbart berört hemkunskapen, har tagit upp betydelsen och vikten av att
ämnet finns som obligatorium i framtidens skola. (1992, nr 4 s. 7)

I samma nummer redovisas en uppvaktning på Utbildningsdepartementet som gjordes av Lärarförbundet i samband med Läroplanskommitténs arbete. Ämnesrådets dåvarande ordförande Erja Laiho
Lindmark deltar. I artikeln redovisar hon de argument som framförts
som motiv för att ämnet ska förbli obligatoriskt. Dessa handlar om
ekonomi, jämställdhet, sambanden mellan mat och hälsa och om
miljö. Dessutom betonas ämnets praktiska arbetssätt och skolans skyldighet att ge alla en bas av viktiga kunskaper som behövs för både
studier, yrkes- och hemarbete.
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Många förespråkare för ämnet, inklusive hushållslärarna själva,
deltar i debatten genom inlagor till skolministern och genom diverse
debattartiklar. Lärarförbundet ordnar en konferens i syfte att mobilisera krafterna för representanter för hemkunskap, barnkunskap och
slöjd, d.v.s. de ämnen vars ställning som obligatoriska har ifrågasatts.
”Vår yrkeskår måste höras och synas som aldrig förr” uppmanar
Margareta Grönqvist från Ämnesrådet i sin rapport från konferensen i
Hushållsläraren (1992 nr 5).
I Hushållsläraren nr 7 1992 redovisas det förslag som Läroplanskommittén så småningom presenterade. Kampen och enigheten
kring hemkunskapen tycks ha gett resultat. Hemkunskap föreslås dock
få minskad tid i jämförelse med Lgr 80, 80 klocktimmar garanterad
undervisningstid under de nio åren i grundskolan, varav hälften ska
ges före utgången av år 5 och hälften senare.
När sedan regeringen lägger sin proposition om ny läroplan och
nytt betygssystem avviker den från kommitténs förslag bland annat
genom att endast reglera det garanterade timtalet för matematik (900
klocktimmar), engelska (480), svenska (1490) och språkval (320).
Utöver det sägs att SO-ämnen tillsammans ska ha 845 timmar, NOämnen 840 och bild, hemkunskap, idrott och hälsa, musik samt slöjd
tillsammans 1320 timmar. Hur fördelningen sker mellan dessa ämnen
anser regeringen kan avgöras lokalt. ”Det är uppenbart att regeringen
genom att lägga timmarna i block undviker bråk och kritik! Att ämnena bild, hemkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd gemensamt
tilldelas 1320 timmar föranleder diskussioner om tilldelning per ämne
på skolan och inte på regeringskansliet. Detta underlättar för regeringen som därmed slipper ta ställning till vilka ämnen, som är viktigast för eleverna” säger Ämnesrådets ordförande Erja Laiho Lindmark
i sin kommentar till förslaget.
I december 1993 fattar riksdagen beslut i frågan som enligt
Ämnesrådets ordförande innebär ”En liten men ändock seger för hemkunskapen” (Hushållsläraren nr 1 1994, s. 3). Hemkunskap är det
enda ämne inom den s.k. praktisk estetiska gruppen som, från att ha
varit hotat av att bli frivilligt, får en något utökad timtid i jämförelse
med Lgr 80. En ökning med 5,3 timmar, till totalt 118 timmar.
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Flickor och pojkar samarbetar i undervisningen
Hälsa och resurshushållning – Lpo 94

I den kursplan som utarbetades till Lpo 94 utgick man från den korta
beskrivning av ämnet som anges i propositionen:
Undervisning i hemkunskap skall ge praktiska och teoretiska kunskaper
av betydelse för hälsa och resurshushållning. Undervisningen skall utveckla elevernas förmåga att analysera och lösa praktiska problem samt
grundlägga en vana att reflektera över vilka konsekvenser vardagliga
handlingar får för hälsa, ekonomi och miljö. Ämnet hemkunskap
ska omfatta område mat, boende och konsumentfrågor. (Proposition
1992/93:220)
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Läroplanerna liksom kursplanerna är nu utformade på ett helt nytt
sätt. För det första är de från och med nu två särskilda dokument
utifrån en idé om att läroplanen ska vara ett mer stabilt dokument,
medan kursplanerna kan tänkas behöva revideras oftare. För det andra
ska svensk skola nu bli mål- och resultatstyrd, vilket medför att staten
i styrdokumenten formulerar målen för verksamheten, men inte längre
bestämmer om organisation, innehåll (stoff) eller arbetssätt. I kursplanen anges dels mål att sträva mot, vilka anger riktningen för undervisningen i ämnet och som också ska vara det underlag som lärarna
utgår ifrån när de, tillsammans med eleverna, planerar undervisningen. Vidare anges mål att uppnå i år 5 och år 9, vilket anger vad en elev
ska kunna för att bli godkänd i ämnet. Dessutom beskriver kursplanen
ämnets karaktär och uppbyggnad genom att ange ämnets centrala
begrepp, perspektiv och kunskapsområden. Hemkunskapens kunskapsområden är mat, boende och konsumentekonomi. Och de två centrala
perspektiven är hälsa och resurshushållning.
Hem- och konsumentkunskap – kursplan 2000

I slutet på 1990-talet är det dags för en första revidering av kursplanerna till Lpo 94. Framför allt var uppgiften att i kursplanens
inledande text tydliggöra varför ämnet finns i skolan, d.v.s. syftet med
ämnet. En andra uppgift var att synliggöra prolongationen, d.v.s. hur
kunskapsutvecklingen under hela skoltiden ser ut, samt kongruensen
som handlar om att de olika delarna i kursplanen t.ex. ämnets karaktär, tydligare hänger samman, exempelvis med målen. För hemkunskapens del kom dock revideringen att bli mer omfattande än så.
Framför allt genom att ämnet tydligare gavs en teoretisk grund bland
annat i humanekologisk teoribildning så som den utvecklats inom
amerikansk ”Home Economics”.
Slutresultaten blev ett ämne, som dessutom fick ett nytt namn,
hem- och konsumentkunskap, med både utökade kunskapsområden
och perspektiv. Man kan säga att kunskapsområdet samlevnad (i Lgr
80) återerövras om än i ny tappning. Det blir i kursplanen social gemenskap. Dessutom markeras det skifte som gjordes redan 1992 från
kost till mat ytterligare, genom att kunskapsområdet nu benämns mat
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och måltider. Dessutom läggs till de två perspektiven hälsa och
resurshushållning även jämställdhet och kultur.
Varför ämnet ska ingå i skolan uttrycks i kursplanens inledande
stycke. Texten förklarar hur hem- och konsumentkunskap (HK) bidrar
till att uppnå läroplanens mål, vilket sammanfattas i följande tre
syften:
Syftet är att ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas
och vanornas betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande.
Syftet är att utifrån kunskaper om samspelet mellan hushåll, samhälle
och natur kunna möta förändringar, ta ansvar och agera.
Syftet är att ge beredskap för att leva och agera tillsammans i ett samhälle med mångfald (Skolverkets hemsida).
Två nationella utvärderingar – 1992 och 2003
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Under 1990- och 2000-talen har skolämnet hemkunskap, senare hemoch konsumentkunskap ingått i två nationella utvärderingar som
genomförts av Skolverket. Den första utvärderingen gällde hemkunskap inom Lgr 80 och den andra läroplan Lpo 94 med kursplan
2000 (Skolverket, 2000). Avsikten med nationella utvärderingar är att
granska i vilken grad styrdokumentens mål har realiserats. Erfarenheter kan användas på statlig nivå för att förändra och utveckla
styrdokument och utbildningspolitik. På lokal nivå kan resultaten
ligga till grund för diskussioner om utveckling av vissa områden eller
enskilda ämnen. För hemkunskap/hem- och konsumentkunskap har de
nationella utvärderingarna också inneburit att det publicerats rapporter
som ger en bild och förståelse för ämnet, dess möjligheter och svårigheter.
Nationell utvärdering av hemkunskap, NU-92
Alla grundskolans ämnen, förutom barnkunskap, ingick i den nationella utvärderingen 1992. De fem huvudmomenten: kost, konsumentekonomi, samlevnad, hygien och boende och det detaljerat beskrivna
innehållet i kursplan för hemkunskap inom Lgr 80 låg till grund för
konstruktion av utvärderingsinstrumenten. Enkätfrågor utformades
som skulle visa både elevernas faktiska kunskaper och deras egna
uppfattningar om vad de lärt i hemkunskap. För att fånga något av de
kunskaper som kursplan inom Lgr 80 uttryckte som praktiska kun-
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skaper och praktiska vardagsfärdigheter, utformades en processtudie.
Till lärare ställdes enkäter om arbetsformer, samverkan med elever,
arbetsmiljö, intresse för ytterligare utbildning, framtidsvisioner och
möjligheter att använda datorbaserad undervisning.
Resultaten från utvärderingen NU-92 gav värdefulla erfarenheter,
både det som var positivt och bra och det som borde problematiseras
och ifrågasättas. Positivt var att eleverna i mycket hög grad ansåg att
de i hemkunskap lärt sig att planera och utföra praktiskt arbete, att
samarbeta och att arbeta självständigt. Hög andel av eleverna svarade
att de fått möjligheter att ta egna initiativ, att tro på sig själva och
känna glädje över det som de skapat. Undervisningen hade också
bidragit till problemlösning och att eleverna kunde använda sig av
sina kunskaper hemma. Det mest genomgående i resultatet var att
flickor i de flesta fall var betydligt mer kunniga och välorienterade i
frågor av det slag som ställdes. Glädjande var att de allra flesta elever
överlag visade en stor uppskattning av hemkunskap och att de menade
att de hade nytta av det som de lärt sig i ämnet.
Den processuppgift som skulle visa något av elevernas lärande i
arbetsprocessen i hemkunskap bestod av tre olika delar: planering,
genomförande och kritisk värdering. NU-92 bidrog på så sätt till att
arbetet i hemkunskap kunde beskrivas som en hel arbetsprocess.
Resultatet visade samtidigt att eleverna tog sig an ett problem utifrån
förförståelse och tidigare kunskaper, dessutom att elevernas delaktighet och inflytande i alla delar i processen bidrog till ökad förståelse
för eget handlande och tillit till egen kunskap. NU-92 visade också att
arbetsprocessen måste innehålla möjligheter för eftertanke och reflektion.
En stor andel av eleverna kände till vilka kriterier som ur miljösynpunkt var viktiga att ha i åtanke för att göra vettiga miljöval. Däremot blev resultaten inte lika positiva när eleverna besvarade frågor
om hur de skulle bete sig i en verklig situation för att värna om
resurser. Tolkningen var att det fanns ett ”glapp” mellan tanke och
handling. Att i handling visa kunskaper om näring och hälsa och matvanors betydelse för hälsa visade sig också vara svårt för två tredjedelar av eleverna. Endast en tredjedel av eleverna visade insikt om
samband mellan matvanor och hälsa i de frågor som ställdes och detta
betraktades som en förhållandevis låg grad av måluppfyllelse med
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tanke på skrivningen i Lgr 80 för huvudmomentet ”kost”. I slutsatsen
uttalades ett stort behov av att fokusera ytterligare på samband mat
och hälsa.
Hemkunskapsundervisningen kan ses som ett naturligt fält för att
bearbeta jämställdhetsfrågor på ett konkret och tydligt sätt, men
genom de frågor som ställdes i NU-92 inom huvudmomentet samlevnad framkom en tendens till reproduktion av traditionella könsrollsmönster. I en ”fiktiv” uppgift där hushållsarbete skulle fördelas mellan familjemedlemmar av olika ålder och kön tilldelades de kvinnliga
familjemedlemmarna betydligt större ansvar för hushållsarbete än de
manliga. Det är möjligt att elevernas svar speglade erfarenheter av
egna upplevelser av arbetsdelning i sina egna familjer eftersom kvinnor ägnar mer tid åt hushållsarbete än män. En av de slutsatser som
drogs var att en medveten och målinriktad hemkunskapsundervisning
kan bidra till att det blir lättare för kommande generationer av män att
delta i hushållsarbetet och att en jämlik och jämställd arbetsfördelning
på så sätt kan öka (Skolverket, 1992; Albrektson & Cullbrand, 1994).
Nationell utvärdering av hem- och konsumentkunskap, NU-03
Den nationella utvärderingen av hem- och konsumentkunskap som
genomfördes 2003 (NU-03) var den andra i sitt slag. Utvärderingens
huvudsyfte var att undersöka i vilken mån undervisningen i hem- och
konsumentkunskap bidrar till målen i läroplanen (Lpo 94, 1998) och
kursplanen för hem- och konsumentkunskap (Skolverket, 2000).
Dessutom var syftet att visa hur aktuella företeelser i samhället tas till
vara och där så var möjligt, att visa vilka förändringar som skett sedan
den nationella utvärderingen 1992. Utgångspunkt för de ämnesspecifika delarna var de syften som anges i kursplanen, mål att sträva mot
och de övergripande perspektiv som skall genomsyra undervisningen.
Som utvärderingsinstrument användes liksom i NU-92, enkäter till
elever och lärare samt en processtudie som genomfördes i ett mindre
antal klasser.
Resultatet av NU-03 ger en bild av att hem- och konsumentkunskap har en stark ställning hos övervägande delen av eleverna och hos
en del av deras föräldrar. De allra flesta elever har intresse för ämnet,
de tycker att ämnet är viktigt, de har tillit till egen kompetens och lust
att lära. Förklaringsfaktorer till den positiva bild som eleverna ger kan
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vara att ämnet har stark anknytning till elevernas livsvärld och ger
brukbara kunskaper för livet i hem och familj, både här och nu och för
framtiden.
Arbetsprocessen i hem- och konsumentkunskap ger eleverna
möjlighet till samarbete. NU-03 visar att hem- och konsumentkunskap
är den arena där eleverna samarbetar om olika uppgifter i högre grad
än i något annat ämne i skolan. Eleverna menar att det är ”där [i HK]
som man kan samarbeta mest i av alla ämnen” och ”det är ju nästan
bara i HK som man jobbar tillsammans i skolan”. Eleverna anser att
de genom samarbetet diskuterar sig fram till olika lösningar, att de lär
sig att bry sig om och ta hänsyn till varandra, att lyssna på andra, att
ställa upp för varandra och att fördela arbetet rättvist. Samarbetet
bidrar till att alla kan bli nöjda och att alla har ett ansvar för det
gemensamma projektet. Den enskilde individens kunnande, värderingar och vilja balanseras mot ställningstaganden för det som skall
klaras av gemensamt. Gruppens medlemmar kommunicerar med varandra, med andra grupper, med läraren och med de materiella resurser
som de använder i sitt arbete. Lärande i hem- och konsumentkunskap
omfattar därmed sociala och kommunikativa processer som leder till
solidaritet, omsorg och förståelse för andra. Det är processer som
också ger upplevelser och känsla för sinnliga värden, för dofter och
smaker.
Elevernas förmåga att i processtudien ta hänsyn till perspektiven
hälsa och resurshushållning varierar. Hälften av eleverna visar att de
har förståelse och intresse för att de val som konsumenter och hushåll
gör har betydelse också för samhälle och natur. Fyra av tio elever har
ett medvetet och reflekterat handlande genom hela processen som
innebär hög måluppfyllelse med hänsyn till hälsa. Det finns också en
grupp elever, 10–15 procent, som varken visar förmåga eller vilja till
reflekterat handlande vad gäller resurshushållning och/eller hälsa.
Dessa resultat är inte tillfredsställande med tanke på de mål som anges
i kursplan (Skolverket, 2005). Hem- och konsumentkunskap har en
stor potential att vara ledande i skolans arbete mot en hållbar utveckling. För att det ska vara möjligt att utnyttja denna potential till fullo
måste man t.ex. utveckla arbetsformerna. Lärandet bör mer inriktas på
att medvetandegöra de värden som eleverna tror sig kunna erhålla
genom konsumtion och att synliggöra vanor, val och handlingar som
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styrs av normer, värderingar och attityder. I en sådan lärprocess har
elevernas tillit till egen kompetens stor betydelse. NU-03 visar att en
majoritet av både pojkar och flickor anser att de i hem- och konsumentkunskap lärt sig att tro på sig själva, att ta initiativ, att känna
glädje över att skapa och att lösa problem. Med dessa tillitskompetenser som grund och arbetsformer där eleverna har inflytande, kan
konsumtionsvanor, normer och värden utmanas så att eleverna själva
ifrågasätter dem. Detta ökar i sin tur förutsättningarna att utbilda
elever till självständiga, kritiskt tänkande och ansvarskännande medborgare som agerar medvetet för ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet (Cullbrand & Pettersson, 2005).
Den nationella utvärderingen 1992 visade att undervisningen i
hemkunskap utgör ett naturligt fält att bearbeta jämställdhetsfrågor på
ett för eleverna konkret sätt (Skolverket, 1993). I utvärderingen NU03 framkommer att både pojkar och flickor får erfarenheter av att ta
del av och vara ansvariga för aktiviteter som förekommer i hushåll
och att eleverna, oavsett kön, skaffar sig kunskaper som är brukbara
för livet i hem och familj. Samarbete och social gemenskap är viktiga
inslag i arbetsprocessen och de kompetenser som eleverna anser att de
skaffar sig går utöver både individ- och könsgränser och alla, oavsett
kön bidrar till det gemensamma projektet. Hem- och konsumentkunskap har därför potential att bidra till jämställdhetsmål. Men, för att
detta mål skall nås måste en förståelse utvecklas för varför och hur
kön och genus reproduceras och skapas i skolstrukturen. Med de
instrument som användes i NU-03 konstateras att fler flickor än pojkar
lägger vikt vid jämställdhet. Det är också en högre andel flickor än
pojkar som ger förslag på en jämställd arbetsdelning i en ’fiktiv’
uppgift i hem- och konsumentkunskap inom NU-03. Detta var fallet
också i NU-92. I den specifika processuppgiften ansåg majoriteten av
både elever och lärare att jämställdhet handlar om att kunna samarbeta
och att fördela arbetet rättvist. Detta kan ses som en dimension, men
ger en relativt snäv bild. Utmaningen är att ständigt lyfta fram förgivettaganden och värderingar som framkommer i olika situationer.
Lärarens roll är att skapa situationer där eleverna förmås att problematisera jämställdhet i handling (Skolverket, 2005; Cullbrand &
Pettersson, 2005).
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Övervägande del av eleverna anser att lärarnas kompetens är
tillfredsställande och att de får det stöd och den hjälp de behöver av
läraren, men en grupp elever, 15 till 25 procent, andelen varierar
beroende på vilka frågor som ställdes, har en ifrågasättande hållning
till ämnet och till läraren. Flickor uttrycker att de känner sig mer
styrda och de är i flera avseenden mer kritiska än pojkar till lärarens
pedagogiskt didaktiska kompetens. Pojkar har en mer positiv inställning till inflytande och delaktighet än flickor och högre andel pojkar
menar att läraren behandlar dem rättvist. De allra flesta frågor som
analyserats visar på signifikanta skillnader mellan pojkars och flickors
svar. I NU-92 kunde vi inte se något av den kritiken från flickornas
sida. De analyser som genomfördes då visade att flickorna var både
mer positiva och mer kunniga på alla områden jämfört med pojkarna.
Den bild som framkommer i NU-03 är att flickor har högre krav på
delaktighet och inflytande på 2000-talet jämfört med 1990-talet.
Namnändringen från hemkunskap till hem- och konsumentkunskap
har bidragit till att undervisningen i högre grad än tidigare utgår från
de val som eleverna gör som konsumenter och att alla konsumentfrågor prioriteras mer. Detta kan ses som positivt. Hög andel av eleverna anser att de har lärt sig att vara medvetna konsumenter och att de
lärt sig att ta hänsyn till både sin egen och sin familjs ekonomi. Det
kan ändå ses som problematiskt att en grupp elever, 20–30 procent,
själva anser att de inte kan granska och värdera förhållanden som kan
vara avgörande för dem i livet. Det är också oroande att många lärare
anser att konsumentkunskap är ’teori’ och att ämnet har blivit mer
’teoretiserat’ sedan namnändringen. I kursplan för hemkunskap finns
ingen anvisning om att så skulle vara fallet, kursplanen är tydlig med
att eleverna ska agera och visa sin kunskap i handling.
De lärare som ingått i NU-03 anser att läroplanen har stor betydelse i deras undervisning och de menar att de har didaktisk kompetens för att undervisa i ämnet. Samtidigt svarar inte mer än hälften
att de tar hänsyn till elevernas tidigare kunskaper i sin planering.
Ungefär samma förhållande gällde i NU-92. I läroplanen står tydligt
att eleverna ska vara delaktiga och kunna påverka sin utbildning.
Resultatet kan därför tolkas som låg grad av måluppfyllelse med tanke
på läroplanens intentioner och att skolans styrdokument inte har den
styrning som avses Detta resultat är ’dubbelt’ och det borde diskuteras
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ytterligare vad lärarna menar när de svarar ”att läroplanen har stor
betydelse” och vad som är ”tillräcklig didaktisk kompetens för att
undervisa i ämnet”. Enkätundersökningar är bristfälliga så till vida att
de inte ger information om respondenternas bakomliggande funderingar och tankar.
De bedömningsgrunder som används vid betygssättning tycks ligga
i linje med kursplanens anvisningar. Stor vikt läggs vid att eleverna
kan samarbeta, att de visar skapande och kreativ förmåga, förmåga att
lösa problem, förmåga att använda kunskaper i nya situationer och
förmåga till reflekterat handlande genom hela arbetsprocessen. Däremot lägger man mindre vikt i bedömningen vid de övergripande
perspektiven, särskilt perspektiven jämställdhet och kultur. Skolverket
är kritiska till detta i sin tolkning. De skriver i sin rapport att de
bedömningsgrunder som används i hem- och konsumentkunskap är
traditionella och att de nya styrdokumenten inte fått genomslag
(Skolverket, 2004). Lärarna anser i hög grad att de kommunicerar
målen för undervisningen och de bedömningsgrunder som används
för betygsättning till eleverna. Två tredjedelar av eleverna instämmer i
detta, men en tredjedel är av annan uppfattning. Dessa elever anser
inte att de uppfattat målen för undervisningen och på vilka grunder de
fått sitt betyg. Flickor är mer kritiska än pojkar. De problem som
framkommer vad gäller bedömning i NU-03 tycks vara gemensamma
med andra s.k. praktisk-estetiska ämnen. Efter den nationella utvärderingen har Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling publicerat en hel del material som fungerar som stöd vid bedömning och
betygssättning som kan tas fram via Skolverkets hemsida (Skolverket,
2006-01-04). Skolverket har också under flera år satsat särskilt på att
utforma ett stödmaterial för bedömning i hem- och konsumentkunskap, den s.k. Provbanken (Skolverket, 2005 12 29).
Utvärderingen visar att det är brist på lärare som är utbildade för
att undervisa i hem- och konsumentkunskap. I NU-92 deltog 99 lärare
och alla hade en yrkesutbildning som hushållslärare. Sedan dess har
det skett en stor förändring. I NU-03 har 56 personer besvarat lärarenkäten, 70 procent är hushållslärare eller grundskollärare, tio procent
har någon annan pedagogisk utbildning och 20 procent har ingen alls.
Hälften av de yrkesutbildade har 30 år eller mer bakom sig vilket
innebär att stor del i den åldersgruppen kommer att pensioneras inom
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de närmaste åren. I skolan behövs lärare med olika kunskaper, och det
kommer att vara avgörande för det lilla skolämnets framtid att det
finns tillräckligt många lärare som har både ämneskompetens och
pedagogisk didaktisk kompetens för att undervisa i hem- och konsumentkunskap (Skolverket, 2005).
Vad händer nu? För att ge möjligheter för lärare att diskutera de
resultat som presenterats i NU-03 har Myndigheten för Skolutveckling
tilldelat medel för kursutveckling till alla ämnesinstitutioner i landet
som varit involverade i utvärderingen. Institutionen för hushållsvetenskap i Göteborg har fått uppdraget att utveckla en fempoängskurs där
lärare i hem- och konsumentkunskap ska ha möjlighet att samtala om
de resultat som framkommit från NU-03 och under handledning
stärka något eller några angelägna områden inom ämnet på sin egen
skola. Antagningen kommer att ske våren 2006 och den första kursen
startar hösten 2006. Vi ser fram emot att möta många lärare som
känner sig sugna på att diskutera den nationella utvärderingen och
genom den inspireras till utveckling av områden som man själv finner
är angelägna.
Gymnasieskolan – kampen för konsumtionslinjen

Läser man Hushållslärarens nummer från 1980-talet ser man att reformeringen av gymnasieskolan var en stor och tidskrävande fråga för
hushållslärarkåren. Gun-Britt Falk, hushållslärare som vid tiden arbetade på Skolöverstyrelsen (SÖ) ger en bakgrund i en artikel i
Hushållsläraren nr 7, 1982 under rubriken Konsumtionsutbildning i
gymnasieskolan. Det är den 1970 införda konsumtionslinjen som står i
fokus. Totalt, framgår det av artikeln, tas ungefär 13 000 elever varje
år in på utbildningar inom konsumtionsområdet. Förutom konsumtionslinjen på vilken 6 000 av dessa tas in, går eleverna på specialkurser av olika längd, hemtekniska, storhushållsanknutna eller textila
kurser. Dessutom går ca 3 000 elever på social servicelinje. Konsumentkunskap förekommer dessutom på social och ekonomisk linje.
Detta ger arbete åt cirka 800 utbildade hushållslärare plus till några
icke behöriga. Man kan konstatera att konsumtionslinjen är relativt
stor utbildning då den omfattar cirka 7 procent av samtliga gymnasieelever.
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Under hela 1970-talet pågick arbete med att utveckla konsumtionslinjen och på 80-talet startades en försöksverksamhet (KOREV) som
bland annat innebar att engelska och samhällskunskap blir obligatoriska ämnen. Det medför att linjen ger allmän behörighet och dessutom
särskild behörighet till bland annat polisutbildningen. Väljer eleverna
matematik som tillval och biologi som utökad studiekurs kan de även
söka gymnastiklärarutbildning. Vidare har betydande tid anslagits till
arbetslivsstudier. Förändringarna i samband med försöksverksamheten
har medfört att andelen pojkar som går linjen har ökat från 2 till 11
procent.
Social servicelinje infördes från och med hösten 1982 som en
reguljär linje i gymnasieskolan efter ett par års försöksverksamhet.
Hushållslärarnas riksförening (HLR) har hävdat att konsumtionslinjen
ger de kunskaper som krävs för arbete inom social serviceområdet. En
profilering mot området skulle lätt kunna göras genom vissa förändringar i timplanen och med yrkespraktik. En förändring som gjordes
efter försöksperioden var utökning av kost- och konsumentkunskapen.
Trots det blev ämnet inte tillräckligt omfattande och dessutom blev
det svårt att få igenom krav vad gäller schemat för att ämnet skulle
kunna innebära att eleverna arbetar praktiskt och inte enbart blir
passiva åskådare vid demonstrationer (Hushållsläraren 1983 nr 5–6
s. 11–12).
Arbetet med att reformera gymnasieskolan omfattar inledningsvis
en utredning (Gymnasieutredningen, GU) som lämnar ett betänkande
1981. Därefter kommer regeringens propositionen Gymnasieskola i
utveckling (1984). Utredningen och därmed propositionen handlade
främst om de s.k. teoretiska linjerna. De yrkesinriktade linjerna behövde utredas ytterligare och en grupp inom utbildningsdepartementet
utses i juni samma år för detta arbete: Expertgruppen för översyn av
den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY). Även denna följs av en
proposition (1987).
Gymnasieutredningen föreslår att konsumtionslinjen ska läggas
ner och expertgruppen (ÖGY) kommer ej fram till någon annan ståndpunkt efter ytterligare utredande. ÖGY betonar i hela sitt arbete
utbildningens funktion för arbetslivet. Eftersom de bedömer att
utbildningen på konsumtionslinjen inte efterfrågas av arbetslivet har
den således inget berättigande. Även specialkurserna föreslås utgå.
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”Det minskade elevintresset och oklara yrkesprofiler verkar vara
utredningens huvudargument för en avveckling av linjen” skriver
Anne-Marie Rehnman då ordförande i HLR i en artikel om ÖGY:s
förslag (Hushållsläraren 1986 nr 2). Dock vill ÖGY ta tillvara på vissa
delar av utbildningen och säger att vissa kunskaper istället bör spridas
till så många människor som möjligt och ger en mängd förslag på hur
så ska ske. Exempelvis föreslår de att kost- och näringskunskap bör få
större utrymme på vårdlinjen, att konsumentkunskap ska ingå i de nya
påbyggnadsutbildningar som bygger på handel- och kontorslinjen, att
bostads- och miljökunskap ska ingå i den nya utbildningsväg som
föreslås för lokalvård och vaktmästeri inomhus och att kost- och
konsumentkunskap ska ingå i det nya ämnet ekonomi och samhällsfrågor. ÖGY menar att deras förslag torde skapa ett lika stort underlag
för hushållslärartjänster som konsumtionslinjen och specialkurserna
hittills gjort.
HLR skriver ett omfattande yttrande till Svenska Facklärarförbundet (SFL) med anledning av gymnasieutredningen. Yttrandet publiceras i Hushållsläraren 1982 nr 7. HLR håller med om att gymnasieskolan behöver reformeras men framför kritik mot att utredningen är allt
för högskolecentrerad. När det gäller konsumtionslinjen menar man
att förslaget om nedläggning har en vag grund. Det grundar sig på en
ensidigt teoretisk grundsyn, för långt dragna slutsatser både när det
gäller svag yrkesanknytning och flickdominans. HLR jämför med en
tydligt yrkesinriktad linje, nämligen vårdlinjen, och konstaterar att det
av utredningen framgår att endast hälften av dem som arbetar inom
vårdområdet kommer från vårdlinjen. Mellan raderna kan man här
läsa en fråga om hur yrkesanknutna yrkesinriktade linjer kan och bör
vara. Även på vårdlinjen går det mest flickor, vilket inte föranleder
förslag om nedläggning och ännu tydligare: det finns linjer där pojkar
är i klar majoritet och detta ”tar utredningen betydligt lättare på” (s.
19). I yttrandet hävdar man med bestämdhet att det behövs en gymnasial yrkesutbildning med inriktning mot hushållning, konsumentekonomi, kost och bostad, med hänvisning till samhällsutvecklingen.
Programmet bör bygga på utvärdering av den konsumentekonomiska
grenen av konsumtionslinjen. En mängd argument presenteras:
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• Hushållens betydelse för samhällsekonomin,
• Hushållens samband med samhällets totala resurshushållning,
• Nödvändig som grund för vissa högskoleutbildningar bl.a. hushållslärare och dietister,
• Lämplig som grund för många utbildningar bl.a. ekonomipersonal och lokalvårdare,
• Ett viktigt alternativ för svagmotiverade och/eller svagpresterande elever,
• Ett bra alternativ för elever med vaga studie-/yrkesplaner.
Dessutom föreslår HLR att hem- och familjekunskap och kost- och
konsumentkunskap bör ingå i ett stort antal utbildningsområden. SFL
framför starka protester mot förslaget om nedläggning, däremot fick
man ej stöd från huvudorganisationen TCO. Monica Lirén Wikander
skriver i en ledare i Hushållsläraren 1986 nr 4 att det är anmärkningsvärt att TCO-representanten i utredningen ej reserverar sig mot förslaget om nedläggning med tanke på vad organisationen angav i sitt
remissvar på Konsumentpolitiska kommitténs betänkande (SOU
1985:32) där just en sådan fördjupande och mer omfattande utbildning sägs vara nödvändig.
I mars 1986 ordnar HLR en konferens om konsumtionsutbildningen i gymnasieskolan. HLR har rollen att skapa opinion, sprida
information och att kontakta beslutsfattare, politiker och opinionsbildare och det var om detta konferensen handlade. Det är vi som
hushållslärare som är experter på våra frågor, hävdar Monica LirénWikander i sitt anförande. Det är vi som kan plocka fram argumenten,
kraven och peka på alternativa lösningar. Vi kan också peka på eventuella fackliga problem och därmed ge underlag för huvudorganisationen SFL som dels har ett utbildningspolitiskt ansvar men framför
allt förhandlingsansvaret. Hon lånar Churchills yttrande från andra
världskrigets krisskede: ”Fråga inte vad HLR-SFL gör för dig, utan
vad du kan göra för HLR-SFL” (Hushållsläraren 1986 nr 4 s. 4).
Ett antal tankar kring opinionsbildning som säkert är aktuella även
idag framfördes. Exempelvis betydelsen av att vara vaksam över hur
information egentligen sprids, betydelsen av att tala om frågan i
mängder av sammanhang, inte bara på fackmöten och betydelsen av
att sovra bland argumenten. Rådet ges att välja ut de två viktigaste
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argumenten och utveckla dem, dessutom öva förmågan att balansera
aggressiviteten och man konstaterar att det inte är lätt att både vara
engagerad och balanserad samtidigt.
Även på utredningen av den expertgrupp för översyn av den
gymnasiala yrkesutbildningen lämnad 1986 avger HLR ett yttrande
till SFL. Argumenten känns igen från yttrandet över gymnasieutredningen några år tidigare. Kravet på att konsumtionslinjen bibehålls
och att den bör utvärderas och utvecklas istället för att läggas ner
vidmakthålls. Konsumtionslinjen behövs inte som ”mognadslinje” för
främst flickor, som utredningen talar om, utan för att ge flickorna ett
bredare linjeval. När det gäller arbetslivsanknytningen kritiserar man
utredningen som får det att låta som om eleverna som går ut
konsumtionslinje går till arbetslöshet. Som motbevis nämner man en
uppföljning som gjorts av några hushållslärare i Sörmland och
omfattar 143 elever som avslutat utbildningen. Endast två uppger att
de är arbetslösa, resten har erhållit arbete inom en mängd olika områden exempelvis djurskötare, lokalvårdare, montör, sömmerska eller
studerade till förskollärare, läkarsekreterare, undersköterska, kock
m.m.
Flertalet remissinstanser anser att konsumtionslinjen bör vara kvar,
bland dem LRF, Husmoderförbundet hem och samhälle, ett antal
kommuner och lokala skolstyrelser samt Skolöverstyrelsen (SÖ).
SÖ anser att det är viktigt att så många elever som möjligt får
undervisning om kost, hälsa etc. i gymnasieskolan. Den undervisning
som eleverna fått i ämnet hemkunskap i grundskolan bör således följas upp i gymnasieskolan i syfte att förbereda för vuxenliv i hem och
familj. När det gäller konsumtionslinjen kan den lätt, menar SÖ, tillsammans med linjerna Social, Musik och Estetisk-praktisk inordnas i
ett enhetligt system med en tvåårig grundutbildning kopplat till olika
slag av fortsatt utbildning om ett år. Man föreslår att regeringen ger
SÖ i uppdrag att göra en översyn av de nu nämnda tvååriga linjerna.
Regeringen presenterar sitt förslag angående konsumtionslinjen i
en proposition (Prop. 1987:102) och det är ett förslag om fortsatt utredning av en ”särskild utredningsman”. Uppdraget innebär en översyn
av social linje, musiklinje, praktisk-estetisk linje och konsumtionslinje
och att pröva i vilken utsträckning dessa linjers innehåll behövs och
kan fogas in i gymnasieskolans struktur i övrigt. Fyra separata studie-
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vägar ska det i vilket fall inte vara och att konsumtionslinjen ska
avvecklas nämns särskilt. Konsumtionslinjens karaktärsämnen skall
dock istället tillföras andra studievägar. Utredarens arbete skall vara
slutfört den 1 mars 1989. Sin indignation över ett fortfatt utredande
uttrycker Margot Hellgren i Ledaren i Hushållsläraren nr 3 1988, s. 3:
Konsumtionslinjens vara eller icke vara
eller
Konsten att driva igenom beslut som saknar majoritetens stöd
Redan när gymnasieutredningen påbörjades kunde man i regeringens långsiktiga budget läsa ett en avveckling av konsumtionslinjen fanns med i
kalkylen.
De åtgärder och förslag som sedan lagts har i stort sett bara tjänat syftet
att sprida rökridåer, och eventuellt få fackliga organisationer med flera att
tro, att frågan om konsumtionslinjens vara eller icke vara fortfarande är
öppen och påverkbar.
Parallellt med att man i samhället mer och mer efterfrågar kunskaper i
kost och hushållning agerar man diametralt motsatt i maktens korridorer.
På ett mycket skickligt sätt har man nu i sista ronden lyckats manövrera ut
frågan från dagordningen.
Sedan remissinstanserna sagt sitt har det förflutit ett år av total tystnad.
Så kommer då äntligen i budgetpropositionen ett förslag. Man annonserar
det fantastiska förslaget att frågan ska utredas vidare. Medan gräset växer
dör som bekant kon. Genom att placera konsumtionslinjen på utredningslista slipper man dessutom undan besväret att anordna försöksverksamhet
med alternativ linje. En skolpolitisk proposition väntas i april och ett
förslag beträffande ÖGY kommer i mars. Konsumtionslinjen får vänta till
mars 1989. Först ska en enmansutredare på departementet säga sitt. Är det
samme utredare som skrev ÖGY-propositionen har vi nog inte mycket att
hoppas på.
Detta, mina vänner, är demokratins spelregler i blixtbelysning. ”Låt
folket tro att vi lyssnar på opinionen, låt facken kämpa sig blå, vi gör ändå
som vi bestämt från början.”
Vad har då hänt med det ämne som skulle kompensera bortfallet av kost
och konsumentkunskap på konsumtionslinjen? Ämnet ekonomi och samhälle har reducerats till att innehålla enbart samhällskunskap. Kost och
konsumentkunskap fick retirera via bakdörren, bl.a. därför att de lärarförbund som organiserar lärare i samhällskunskap tydligen har mer att säga
till om.
Det torde inte finnas någon skolpolitiker idag som vågar ställa sig upp
och påstå att kunskaper i kost och hushållning inte behövs i framtidens
samhälle. Ändå tycks höga vederbörande fortfarande tror att dessa kunska-
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per förmedlas via modersmjölken. Hur ska man annars tolka denna totala
brist på insikt om sakernas tillstånd.
Vi är lärare i hushållning. Kunskaper i hushållning behövs idag mer än
någonsin och måste ha ett självklart utrymme i gymnasieskolan.
Det gäller att åter igen mobilisera kraft för att bekämpa den maktlöshet vi
känner just nu. Vi måste som vanligt stå i första ledet när det gäller att
värna om dessa viktiga kunskaper. Ingen annan tycks ju göra det i vårt
samhälle. Förslaget att lägga konsumtionslinjen på is tills vidare lämnar
inte många öppningar för oss att agera.
Vi kräver från HLR:s sida att man från Facklärarförbundets sida måste
agera mot en fördröjning till mars 1989.
Det måste snarast läggas ett förslag beträffande konsumtionslinjen, vi har
väntat tillräckligt länge.

Som denna särskilda utredningsman utses i augusti 1988 Ingvar
Johnsson. Som sekreterare i utredningen utses Gun-Britt Falk som då
arbetade på SÖ. Utredningen resulterar i ett betänkande, Två nya treåriga linjer i gymnasieskolan. Betänkande om de tvååriga ej direkt
yrkesförberedande linjerna i gymnasieskolan, SOU 1989:10. I betänkandet konstateras:
... att konsumtionslinjens roll som yrkesinriktad linje har blivit mindre
och mindre allteftersom social servicelinje och livsmedelsteknisk linje
har övertagit ansvaret för att utbilda för hemtjänsten respektive
storhushållens behov. … Utvecklingen har medfört att tvååriga linjer över
huvudtaget har begränsat värde som studieförberedande utbildningar i
dagens utbildningsväsende, detta gäller även konsumtionslinjen i dess
nuvarande form. (SOU 1989:10 s. 52)

Förslaget blir att de nuvarande tvååriga linjerna social linje och
konsumtionslinje skall utgå ur utbildningssystemet eftersom de inte
längre fyller de syften i utbildningsväsendet som de en gång var avsedda för.4 Men, menar utredaren, det finns behov av en treårig studieförberedande linje med inriktning mot bl.a. samhällsservice och med
specifika karaktärsämnen. De föreslår därför en treårig social linje på
vilken ett av karaktärsämnena föreslås vara mat- och boendekultur.
Linjen föreslås innebära en grenindelning i årskurs två i en social gren
och en kost- och näringsinriktad gren. I den senare skall närings- och
kostkunskap ingå. Beslutet som fattades utifrån utredningens förslag
medförde, i enlighet med förslaget, att konsumtionslinjen togs bort.
Hushållslärarnas uppgifter inom gymnasieskolan monteras därmed
ned.
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Förslaget är tunt när det gäller kost, hälsa, hushållning rapporteras
från en HLR-konferens i slutet av 1989. Positivt är dock förslagen om
en kost- och näringsekonomisk gren på social linje och att en modul,
hushållning, ingår i den föreslagna omvårdnadslinjen. Detta kom att
medföra minskat tjänsteunderlag för hushållslärarna i gymnasieskolan.
Att konsumentkunskapen har lagts över till samhällskunskapen är
ytterligare en bidragande orsak till att hushållslärarna inte kommer att
ha lätt att få timmar i den nya gymnasieskolan (Hushållsläraren 1889
nr 8 s. 6).
Lanthushållsskola och hemtekniska kurser

Under många år verkade många skolkökslärarinnor, lanthushållslärarinnor och hushållslärare vid lanthushållsskolor. I ett specialarbete
inom en s.k. överbryggande kurs för hushållslärare vid Umeå universitet skriver författarna om lanthushållsskolornas betydelse för dagens
elever. Arbetet presenteras i Hushållsläraren nr 5–6 1983. De ger även
en kort historik där de nämner att det är 70 år sedan de första lanthushållsskolorna började sin verksamhet. Antalet skolor håller vid tiden
för arbetet snabbt att minska, från 40 skolor 1970 till 23 skolor 1983.
Lanthushållsskolorna hade från början en specifik inriktning för lanthushåll, men kom senare att bli en mer allmän utbildning för hemarbete. Lärarstudenters undersökning, liksom ett antal artiklar i Hushållsläraren, visar att skolformen upplevs som positiv av de elever
som går där. Skolan har ofta internat, vilket bidrar positivt till gemenskapen och motivationen.
I en rapport från ett sommarmöte för lärare vid lanthushållsskolor
1988 konstateras att antalet skolor minskat ytterligare, till 17. Hur
många de är idag år 2006, om man tänker formen utbildning inom det
husliga området i skola med internat, är inte känt. Dock såg jag i ett
teveprogram för några få år sedan intervjuer med elever på en skola i
Småland, så kanske finns fortfarande någon kvar.
17 lanthushållsskolor 1988 enl. Hushållsläraren nr 6, 1988
1. Röstaskolan, Ås
2. Hälsingegården, Järvsö
3. Kopparbergs läns lanthushållsskola, Dala-Järna
4. Nygårdsskolan, Ekshärad
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dingleskolan, Dingle
Strömmaskolan, Sätila
Plönningeskolan, Harplinge
Apelsryd lanthushållsskola, Båstad
Svalövskolan, Kågeröd
Lanthushållsskolan, Tollarp
Skogsbruks- och lanthushållskolan, Osby
Blekinge läns lanthushållsskola, Bräkne-Hoby
Ryssbyskolorna, lanthushållsskola, Ryssby
Borghamnsskolan, Borghamn
Storgårdsskolan, Rimforsa
Vackstanässkolan, Södertälje
Lövsta/Hejdeskolan, lanthushållsavd, Romakloster

En sökning på dessa skolor på Internet visar att cirka åtta av dem
finns kvar som gymnasieskolor, ofta med naturbruk och hotell- och
restaurangutbildning. Någon lever kvar som friskola (Lanthushållsskolan i Tollarp) och vid Röstaskolan i Ås (Jämtland) finns numera
visningsträdgårdar, Fröjas gröna rum. Vid dessa bedrivs dessutom s.k.
grön rehabilitering där vistelse och eventuellt arbete i trädgårdarna
ingår i rehabilitering vid exempelvis stressrelaterade sjukdomar.
I samma rapport nämns vilka utbildningar som var aktuella 1988,
och det är ett rikare utbud än vad vi finner idag:
Konsumentekonomisk kurs med textil- och kostinriktning
Kost, hälsa, hushållning:
Etapp 1 kost och hälsa
Etapp 2a dietetik
Etapp 2b hushållning
Livsmedelsteknisk kurs, storhushåll II (specialkurs)
Sommarkurser
Uppdragsutbildningar
(Hushållsläraren 1988 nr 6 s. 18).

I en artikel i Hushållsläraren (6/1990) framgår att de hemtekniska
termins- och årslånga hemtekniska kurserna ersatts av omvårdnadslinjen i gymnasieskolan, vilka helt eller delvis förlagts till lanthushållsskolor. Det betyder troligtvis att benämningen lanthushållsskola
lever kvar endast som en beskrivning av den historiska användningen
av skolbyggnaderna.
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Forskning på frammarsch

Så sent som 1992 blev hushållsvetenskap eget forskarutbildningsämne
i Sverige. Att det inte blev det redan på 1960-talet, en expansiv tid för
högskolan, är inte förvånande när man läser följande festdikt från
slutet av 1950-talet:5
Kantat
vid doktorspromotioner i Samnordiska Köksuniversitetet.
Du nya mos- och puddingtid,
När skall du månde börja?
Med soppdoktorer, store tid,
Skall du vårt land försörja.
En kokar korv och reder palt,
Om kryddsill vet en annan allt.
O jerum, jerum, jerum,
O quae mutatio rerum!
Den ena surf och hushållstvål
I tvättmaskiner prövar.
Den andra röker fläsk och ål
Och plommontorkning övar.
En diskar hemmets mandelkvarn.
En annan snyter andras barn
O snippum, snappum, snorum
Scientiae doctorum!
Ty hjärtat i en sann student
Av fårikål förskönas.
En äkta hushållsassistent
Bör alltså lagerkrönas.
Ett nytt recept med lagerblad
Skall följa varje doktorsgrad.
O jarum, jarum, jarum
Scientiarum harum!
Hic scripso hoc
(Dagens Nyheter 1957 i Hushållsläraren 1982 nr 8, s. 11)

Internationellt sett blir hushållsvetenskap ett forskarutbildningsämne
sent i vårt land. Hushållsvetenskapen har sina rötter i USA i slutet av
1800-talet. En av förgrundsfigurerna är naturvetaren Ellen H. Richards. Utifrån sitt intresse för samhällsutvecklingen, folkhälsofrågor
och utbildning sluter hon sig samman med dem som vill starta Home
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Economics, eller Human Ecology, den alternativa beteckning hon föredrar. Naturvetenskapen måste, ansåg Richards, inkludera människors
liv, inte enbart djur och växter, naturvetenskapen skulle användas för
att förbättra människors liv och den måste vara interdisciplinär istället
för fragmenterad och specialiserad. Hon kallade sina studier ”livets
naturvetenskap” (Brown 1993). När hushållsvetenskap blev ett forskarutbildningsämne i Sverige var det vid Samhällsvetenskaplig fakultet
vid universitetet i Uppsala och vid Utbildningsvetenskaplig fakultet i
Göteborg.
För att finna pionjärer inom hushållsvetenskap i Sverige bör vi
dock söka längre tillbaka i tiden. Två systrar kom att bli förespråkare
för en motsvarande helhetssyn som Richards står för i USA: Brita
Åkerman, som började sin bana som litteraturvetare, och Carin Boalt,
naturvetare, vilka båda gjort stora undersökningar om svenska hushålls levnadsförhållanden under 1940-talet och framåt. Brita Åkermans Boendevanor i 40-talets Stockholm och Carin Boalts Mor och
barn från morgon till kväll betraktas som mycket betydelsefulla just
för införandet av det helhetsperspektiv som kan sägas vara en grundpelare inom hushållsvetenskapen.
Hemmets forskningsinstitut, HFI

Efter flera års enträgen kamp började HFI sin verksamhet 1944. Britta
Lövgren (1993) beskriver dess tillkomst i sin avhandling Hemarbete
som politik. Hon visar hur bland annat Skolkökslärarinnornas förening
som en organisation inom Hushållslärarinnornas samorganisation, var
tillsammans med Husmödrarnas samorganisation och företrädare för
organisationen Aktiv hushållning drivande i frågan. Hon nämner
också som ledande kvinnor inom HFI förutom Carin Boalt och Brita
Åkerman även Anna Schenström, vice ordförande i SSLF och ordförande i Hushållslärarinnornas samorganisation, Greta Kastman, ordförande i SSLF och Greta Bergström, lanthushållslärare samt Gertrud
Wiklund utbildad gymnastikdirektör och verksam i bl.a. Sveriges husmodersföreningars riksförbund. Britta Åkerman, var den drivande
bakom HFI. Lövgren (1993) skriver om målet med HFI:s verksamhet:
De uppgifter som skaparna av Hemmets forskningsinstitut satte som mål
för HFI var enligt stadgarna att verka för en systematisk rationalisering
av arbetsförhållandena i de svenska hemmen, via forskning om tekniska
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och ekonomiska problem. Hänsyn skulle tas till psykologiska, hygieniska
och sociala aspekter (s. 154).

Hon menar dock att skaparna också hade andra mer långtgående mål:
Forskning om hemmet borde få konsekvenser för samhället i stort och för
kvinnornas inflytande på samhället (ibid.).

Som första arbetsuppgifter genomfördes vid HFI tre till karaktären
mycket särskilda studier för att mäta den fysiska ansträngningen vid
hemarbete, för att studera ett helt arbetsområde inom hemmet (Diskningsstudien) respektive för att studera en speciell grupp av redskap
(Metoder och redskap för finfördelning av föda) (Åkerman 1984).
Exempel på senare studier är de olika studier om kökets inredning
som redovisas i boken Kök, planering och inredning som kom att ges
ut i flera upplagor mellan åren 1952 och 1967.6 Dessa köksstudier
kom att få stort inflytande över hur köken såg ut i de hus som byggdes
under en lång period framöver, då Bostadsstyrelsens anvisningar från
1954 gav riktlinjer för köksplaneringen helt i linje med HFI:s resultat.
Lövgren (1993) menar att det HFI lyckades med var att påverka
producenternas utformning av t.ex. köksredskap och på så sätt ökade
brukarinflytandet. Man kan också säga att det var där de organisationer som följde efter HFI tog vid. Det blev Konsumentverket och
dess föregångare som tog över efter HFI för att från och med 1957 i
statlig regi fortsätta att ägna sig åt konsumentfrågor av olika slag.
Borta är idén om att förändra hemarbetet (a.a. s. 171).
Konsumentforskning på 2000-talet

På senare år har staten åter gjort vissa insatser i syfte att stärka svensk
konsumentforskning. 2001 inrättades Centrum för konsumentvetenskap, vid Göteborgs universitet. Syftet är att initiera och bedriva forskning inom konsumentvetenskap, vilket definieras som flerdisciplinär
forskning som utgår från konsumenters och hushålls situation och
beteende. Vid CFK möts forskare från olika discipliner för att bedriva
tvärvetenskaplig forskning om konsumtion och konsumtionsmönster.
På CFK:s hemsida sägs att forskningen vid CFK har som målsättning
att skapa ny kunskap som är relevant för forskare, myndigheter, organisationer, näringsliv och konsumenter. Exempel på forskningsprojekt
som inryms i verksamheten handlar bland annat om McDonalds som

41

familjeritual, elektronisk bio, hållbar konsumtion, samlande och användandet av mobiltelefoner. Staten bidrar med medel för en grundverksamhet, men medel till att bedriva forskning får sökas från externa fonder och stiftelser (CFK:s hemsida).
Hushållsvetenskap

Ämnet hushållsvetenskap finns vid Institutionen för hushållsvetenskap, IHV, vid Uppsala universitet sedan mitten på 1980-talet och vid
Institutionen för hushållsvetenskap, IHu, vid Göteborgs universitet
sedan 1988. Vid båda institutionerna kan hushållsvetenskap ingå i en
filosofie kandidat, licentiat eller doktorsexamen. Forskarutbildning i
ämnet infördes vid Uppsala universitet 1991 och i Göteborg 1992
(HSV 2005).
Liksom konsumentforskningen kännetecknas hushållsvetenskap av
tvärvetenskap. Det är intressant att läsa hur Åkerman (1984) skriver
om ”de starka innehållsmässiga anknytningar mellan vissa universitetsämnen och hushållsvetenskap” (s. 74). Hon nämner olika samhällsvetenskaper, näringslära, psykologi och pedagogik som exempel
och nämner en utredning som i tidigt åttiotal föreslår att man kan ta
delar från den husliga utbildningen och sammanföra dem med andra
universitetsämnen. Åkerman ser detta som högst olämpligt och pekar
den helhetssyn på hushållsfrågor som hon menar präglar den husliga
utbildningen. Vidare betonar hon ”samspelet mellan teori och praktik”
som ett grundläggande drag inom den husliga utbildningen. Det är
viktigt, menar hon, att behålla dessa särdrag i en forskarutbildning i
hushållsvetenskap samtidigt som man kan ”tillämpa vetenskapliga
angreppssätt” (s. 76).
Idag uttrycker vi oss kanske inte på samma sätt, men i beskrivningen av hushållsvetenskap i HSV:s rapport från den utvärdering
som gjordes år 2004, står att man vid IHu säger att ämnet och forskningen befinner sig i skärningspunkten mellan många etablerade ämnen som ekonomi, etnologi, livsmedelsvetenskap, medicin, näringslära, pedagogik, psykologi och sociologi. ”Den lokala profileringen
beskrivs som ett helhetsperspektiv på ämnesområdet och resurshushållningsfrågor relaterade till hållbar utveckling betonas. Beslutsfattande och val av vanor som gäller hantering av resurser uppmärksam-
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mas särskilt” (HSV 2005). Vid IHV talar man om hushållsvetenskap
som ett tvärvetenskapligt ämne som även omfattar färdighetsträning i
hantverk. Den lokala profileringen i Uppsala såväl inom grund- som
forskarutbildning sätter hushållens och konsumenternas villkor, attityder, beteenden samt produktegenskaper, konsumtion och dess konsekvenser i fokus (ibid.).
I en rapport Kartläggning av den vetenskapliga kompetensen inom
hushållsvetenskap (Shanahan 2003) identifieras fyra forskningsmiljöer
vid Institutionen för hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet: hemoch konsumentkunskap, mat och måltider, resurshushållning i vardagslivet och slöjd. Samma år utkommer en karläggning av måltidsforskning Näring för magen eller själen?, skriven vid Institutionen för
hushållsvetenskap vid Uppsala universitet (Fjellström 2003). Dessa
rapporter ger en bild av den forskning som idag bedrivs vid dessa
institutioner.7
Ett annat sätt att ge en bild av forskning relevant i en bok om
skolkökslärarinnor/hushållslärare/lärare med inriktning hem- och konsumentkunskap är att se vilka med denna grundutbildning som har
genomgått forskarutbildning och disputerat. Det som då blir synligt är
dels att hushållsvetenskap blev forskningsämne tämligen sent, dels att
skolämnet inte uppmärksammats i forskning i så hög grad. En avhandling som bör nämnas i det sammanhang trots att den ej skrivits av
en hushållsvetare/hushållslärare: Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842–1919 med exempel från Sköns församlig, av
pedagogen Ulla Johansson (1987) vid Pedagogiska institutionen vid
Umeå universitet och som behandlar den husliga utbildningens införande i folkskolan.
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Hushållslärare/lärare i hem- och konsumentkunskap som avlagt
doktorsexamen
Helena Shanahan, PhD vid Michigan State University, 1977. Demografic
and Environmenatal Factors Effecting Fertility Descisions in Swaziland.
Lillemor Abrahamsson, fil. dr näringslära vid Uppsala universitet 1978.
Foods for Infants and Children in Developing and Industrialized
Countries. Nutritional, Biochemical and Educational Aspects.
Margareta Gisselberg, fil. dr sociologi vid Umeå universitet 1985. Att stå
vid spisen och föda barn.
Marianne Ekström, fil. dr sociologi vid Umeå universitet, 1990. Kost,
klass, kön.
Elsa Nordin, fil. dr pedagogik vid Göteborgs universitet 1992. Kunskaper
och uppfattningar om maten och dess fuktion i kroppen.
Lisbeth Johansson, fil. dr hushållsvetenskap vid Uppsala universitet, 1992.
Eating Quality of Rainbow throut.
Maria Lennernäs, dr medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet i samarbete med Karolinska institutet, 1993. Shift work and Nutrition. The
Effects of Work hours on Dietary intake, Meal patterns and Nutritional
status parameters.
Gunilla Önning, tekn. dr livsmedelsteknik vid Lunds universitet 1994.
Saponins in Oats: Analysis, Heat Stability and Physiological Effects.
Helena Elmstål, fil. dr vid Lunds universitet, 1995. Nutritional Properties of
Starch in Bread: Impact of the Choice of Raw Material and/or Processing
Conditions.
Margaretha Nydahl, dr medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet, 1995.
Dietary Lipids and their Effects in Hyperlipidaemic and Healthy Persons.
Ingela Marklinder, fil. dr hushållsvetenskap vid Uppsala universitet, 1996.
Lactic Acid-Fermented Oats and Barley for Human Dietary Use. With
Special reference to Lactobacillus spp. And to Nutritional and Sensory
Properties.
Eva Svederberg, fil. dr pedagogik vid Lunds universitet. 1997. Tänkande
bakom val och användning av livsmedel. Faktorer som medverkar till eller
utgör hinder för förändringar av matvanor i hälsofrämjande riktning.
Karin Hjälmeskog, fil. dr pedagogik vid Uppsala universitet, 2000.
”Democracy begins at home”. Utbildning om och för hemmet som
medborgarfostran.
Helena Åberg, fil. dr hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet, 2000.
Sustainable Waste management in Households – from International policy
to Everyday practice. Experiences from two Swedish Field studies.
Karin Wendin, tekn. dr inom livsmedelsvetenskap vid Göteborgs universitet
2001. Sensory Dynamics in Emulsion Products Differing in Fat Content.
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Britta Antonsson-Ogle, dr medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet,
2001. Wild Vegetables and Micronutrent Nutrition. Studies on the
Suignificance of Wilde Vegetables in Women’s Diets in Vietnam.
Ingela Melin, med. dr vid Karolinska institutet, 2004. Motivating Clinical
Treatment of Obesity. Methods, Education, Supervision and Outcome.
Agneta Sjöberg, fil. dr klinisk nutrition vid Göteborgs universitet 2004.
Food Habits in Swedish Adolescents. Meal Pattern, Food Choice and
Bioavailability of Iron 1994 and 2000.
Inger M. Jonsson, fil. dr måltidskunskap vid Örebro universitet, 2004.
Family Meal Experiences. Perspectives on practical knowledege, learning
and culture.

Hushållslärare/lärare i hem- och konsumentkunskap som avlagt
licentiatavhandling
Nancy Bergström, fil. lic. hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet, 1997.
Mat i skrift: recept och kultur i kokböcker.
Berit Lundmark, fil. lic. hushållsvetenskap vid Uppsala universitet, 2002.
Kvalitet som utsaga och praktik – kvalitetsaspekter med fokus på skolmåltider i Sverige.
Ingrid Cullbrand. fil. lic. hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet, 2003.
På väg mot empowement. Reflektioner över tre studier som behandlar
undervisning i hemkunskap.

Noter
1. Ett exempel är den s.k. utbildningsteknologin, se Pedagogisk uppslagsbok
(1996).
2. I en enkät som HLRs Lgr 80-grupp redovisar i Hushållsläraren nr 2, 1983
har Hk-lärarna tillfrågats om tillvalskurser och en stor mängd kurser med
Hk-betonad inriktning redovisas. En riktlinje för skapandet var att kurserna
ej fick medföra sned könsfördelning och enkäten visar att könsfördelningen i
de ”nya” tillvalen ser mycket jämn ut. Kurserna som Hk-lärare är inblandade
i omfattar kurser inom det praktisk-estetiska området (ex. Lära för livet, Så
gjorde man förr), kost-hälsofrågor (ex. Må bra, Novisen vid spisen, Kom i
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form), tekniskt-praktisk inriktning (ex. Vardagsteknik, Teknomi), praktisk,
social och ekonomisk inriktning (ex. Ung på 80- talet, Tillsammans), Bostad,
miljö (ex. Att bo på egen hand, Leva och bo), praktisk-ekonomisk inriktning
(ex. Vardagsekonomi, Du konsument) och övrigt (ex. Vi i världen, Idrottsledarkurs).
3. Avsnittet om de nationella utvärderingarna är skrivet av Ingrid Cullbrand
och Monika Pettersson.
4. De andra tvååriga linjerna som utreds, musiklinje och estetisk-praktisk
linje föreslås slås samman till en treårig estetisk linje.
5. Kantaten är hämtat från ett föredrag om hushållsvetenskaplig forskning av
Margareta Gisselberg, Umeå, vid ett ombudsmöte 1982.
6. Konsumentverket kom senare att ge ut en bok med samma titel.
7. Det ger ingen fullständig bild, exempelvis nämns inte den forskning som
bedrivs inom det textila området vid IHV i Uppsala.
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3. Lärarutbildning i förändring
av Ingrid Cullbrand

I Jubileumsboken från 1956 beskrivs hur lärarinneutbildningen startade på 1880-talet och utvecklades under de första fyra, fem decennierna på 1900-talet.1 För att sätta in läsaren i ett historiskt sammanhang inleder jag detta kapitel med en resumé över några betydelsefulla
händelser som det berättas om i Jubileumsboken. Efter det gör jag
nedslag i lärarutbildningen, dess villkor och omställningar från 1950talet fram till denna boks tryckning. Det handlar om en förändrad syn
på kunskap som svarar mot samhällsutvecklingen och skolans behov,
om krav på ökad vetenskaplighet och bevekelsegrunder för en ny
lärarutbildning. Kapitlet avslutas med några tankar från två unga kvinnor som 2006 tar sin lärarexamen med inriktning hem- och konsumentkunskap.
1880–1950, lärarutbildningen startar och får fäste

Redan 1882 startade Anna Hierta-Retzius, som var utbildad vid Högre
lärarinneseminariet i Stockholm, en matlagningsskola avsedd för folkskolans högre klasser. Anna insåg att om undervisningen skulle vara
meningsfull, måste det utbildas pedagogiskt kunniga lärare inom det
husliga området. Hon initierade en lärarinneutbildning samtidigt som
hon påtalade att det var statens sak att driva utbildning i en sådan
omfattning att huslig ekonomi kunde införas i alla landets skolor. Det
blev inte staten, men väl Högre lärarinneseminariet i Stockholm som
övertog de skolkökslärarinnekurser som Anna grundlagt. År 1892 beviljades statsanslag och Högre lärarinneseminariets hushållsskola
bildades. Den första kursen som gick 1894, var endast fyra månader,
men redan den andra kursen var två terminer och 1909 förlängdes
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utbildningen till tre terminer. Den pedagogiska medvetenheten ökade
efter hand och flera lärare anställdes. Trots lokalproblem och återkommande flyttningar följde en expansiv tid med utbildning av andra
grupper än blivande skolkökslärarinnor: sjuksköterskor, ’arbeterskor’
och distriktssjuksköterskor (Jubileumsboken; SOU 1950:46; Söderbaum, 1975). När 1936 års lärarutbildningssakkunniga i sitt betänkande föreslog att ett förenat statligt handarbets- och skolköksseminarium skulle inrättas, då trodde man också att lokalfrågan kunde
lösas, men inget hände. Vid 50-årsfirandet 1942 uttalade rektor för
Högre Lärarinneseminariet, som också var chef för skolköksseminariet, att han önskade ”nya och tidsenliga lokaler, en samordning inom
ramen för seminariets verksamhet för utbildningen av handarbetslärarinnor och skolkökslärarinnor samt en fördjupad fackundervisning
som kunde leda till självständiga forskningsinsatser på det husliga
området” (Lundh, 1983, s. 75). Redan på 1940-talet fanns alltså ett
uttalat behov av forskning som kunde stärka och utveckla den husliga
utbildningen, men reella villkor för forskning fanns inte inom
seminarieverksamheten. Hösten 1943 kunde man, trots lokalproblem,
starta Statens skolköksseminarium och hushållsskola med en tvåårig
lärarinnekurs. Dessutom fick man till stånd en obligatorisk förberedande lärarinnekurs. I det s.k. Oswaldska betänkandet (SOU 1950:46)
påtalade dåvarande byråchefen för Yrkesskolöverstyrelsen Ingrid
Oswald att villkoren måste förbättras så att utbildningen skulle kunna
säkras för framtiden.
I Stockholm fanns ytterligare en möjlighet till huslig utbildning på
Ateneums flickskola där man år 1893 hade inrett ett s.k. mönsterkök
för undervisning i huslig ekonomi för flickor. Detta förde i sin tur
med sig ett behov av fackutbildade lärarinnor och redan på hösten
samma år startades en terminskurs för utbildning av lärarinnor i huslig
ekonomi. Så småningom förlängdes utbildningen till två och senare tre
terminer för att 1922 bli en tvåårig utbildning som gav kompetens att
undervisa i de högre skolorna, de s.k. kommunala mellanskolorna och
de praktiska ungdomsskolorna (Jubileumsboken). Utbildningsplanen
på Ateneum överensstämde i stort sett med den som användes av
Statens skolköksseminarium (SOU 1950:46). När flickskoleundervisningen övertogs av Stockholms stad 1939 beslöts att skolköksseminariet tillsvidare skulle drivas av en särskild stiftelse. Stiftelsen
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fick nya lokaler i flera omgångar men med de begränsade ekonomiska
medel som fanns till förfogande var det ändå omöjligt att driva verksamheten. Våren 1948 utexaminerades den sista lärarinnekursen och
utbildningen vid Ateneum blev historia (Jubileumsboken).
En snabbt ökande urbanisering, trångboddhet, fattigdom och dålig
hygien bland innevånarna i Göteborg bidrog till att Eva Rodhe, som
första kvinnliga ledamot i Göteborgs Allmänna Folkskolestyrelse
1890 lämnade en motion till styrelsen där hon skrev att ”man borde
bereda varje flicka en på förnuftiga och hygieniska grunder byggd
undervisning i matlagning” (Lundh, 1983, s. 27). Beredningsutskottet
var ense med motionären, men framhöll också att lärarinnor måste
utbildas och då tänkte man i sig första hand utbildning av folkskolans
lärarinnor, alltså de som redan hade en lärarutbildning. Rodhes motiv
för huslig utbildning var sociala, folkskolestyrelsens mera pedagogiska, skriver Lundh (Jfr notapparaten i Lundh, 1983). Det var alltså
Folkskolestyrelsen som drev fram förslaget att starta den utbildning
som så småningom skulle bli Göteborgs skolköksseminarium. Det
officiella startåret var 1893 och de två första kurserna var inte mer än
tre och en halv, respektive fyra månader långa. Lotten Lagerstedt,
föreståndare för utbildningen, påpekade själv att det var en alltför kort
och ofullständig utbildning. Resultatet blir ”naturligtvis mycket
bristfälligt och otillräckligt vid jämförelse med det som kan och bör
åstadkommas i ett till ett och ett halvt eller två års undervisning”
(Lundh, 1983, s. 37). Jane Norrby, en av initiativtagarna till Fackskolan i Uppsala, kritiserade utbildningarna i huslig ekonomi i Göteborg och Stockholm för den korta utbildningstiden och den dåliga
utbildningen som lärarna själva hade. Efter skrivelser både från Rodhe
i Göteborg och Norrby i Uppsala lades flera motioner om statsanslag
och i 1896 års proposition föreslogs statbidrag till Göteborgs skolköksseminarium, till Ateneum i Stockholm och till Fackskolan i Uppsala. Därefter förlängdes utbildningen i Göteborg till fem månader
och man kunde flytta till något bättre lokaler än tidigare. Hösten 1909
startade den första kursen som pågick tre terminer, men det skulle
dröja till 1921 innan utbildningen i Göteborg blev tvåårig och ända till
1948–1949 innan en ettårig förberedande kurs infördes (SOU 1950:
46).
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Lärarinneutbildning inom det husliga området hade alltså initierats
på tre seminarier under 1893–1894, två i Stockholm och ett i Göteborg. Följande år, 1895 kunde man också, efter långa förberedelser,
starta en utbildning av lärarinnor i huslig ekonomi på Fackskolan för
Huslig ekonomi i Uppsala. Utbildningen var från början uppdelad i
två linjer, en lägre på två terminer, avsedd för att undervisa i folkskolan och en högre på tre terminer som gav kompetens för högre
skolor. Utbildningen i Uppsala var alltså längre redan från starten än
på övriga seminarier och som tidigare nämnts, påtalades också från
Uppsala att man låg ett steg före de övriga. Den högre utbildningen
blev tvåårig 1944. Från hösten 1943 inrättades även en ett års förberedande skolkökslärarinnekurs (Lundh, 1945; SOU 1950:46). Det
fanns också behov av utbildning inom lanthushåll och 1910 startade
en lärarinnekurs i lanthushållning på Fackskolans egen lantgård, Brogård. Vid den tiden fanns redan Fredrika Bremerförbundets lanthushållningsseminarium i Rimforsa med en tvåårig utbildning. Syftet
med lanthushållningsseminarierna var att täcka behovet av lärarinnor
som kunde undervisa i Lanthushållsskolorna.
Som en följd av att drivande personer ansåg det angeläget med en
huslig utbildning i norra delen av landet startade 1948 en tvåårig skolkökslärarinneutbildning i Umeå. Redan påföljande år tillkom en ett
års förberedande lärarinnekurs. Medel från landstinget i Västerbotten
möjliggjorde starten och Ebba Virgin, konsulent på Skolöverstyrelsen,
backade upp beslutet. Birgit Herngård fick uppdraget att bygga upp
verksamheten och vara seminariets första föreståndarinna och rektor.
Vid starten var benämningen Skolköksseminariet och 1953 skedde ett
namnbyte till Seminariet för huslig utbildning (SOU 1950:46; Edlind
och Eklund, m.fl. 1990).
För femtio år sedan när Jubileumsboken kom till stånd var undervisningen uppdelad i s.k. praktiska ämnen och teoretiska ämnen
(tabell 1). Större delen av arbetsveckan schemalades. Det första året
hade lärarinneeleverna i genomsnitt 37 timmars undervisning och det
andra 27 timmar. Större delen av tiden användes för träning av manuella färdigheter i matlagning, sömnad, tvätt, strykning och hemvård.
De s.k. teoretiska ämnena, näringslära, födoämneslära, psykologi och
pedagogik, kemi, ekonomi och bostadslära hade betydligt mindre
utrymme. Undervisningsövningar och hospitering, eller ”besök å
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anstalter”, d.v.s. tillfällen för tillämpning av ”pedagogik, didaktik och
hushållsundervisningens metodik” skulle också hinnas med (SOU
1950:46, s 17).
När drygt ett halvt sekel av utbildning med huslig inriktning passerat, fanns vid ingången till 1950-talet skolkökslärarinneutbildning
på fem platser i landet: Statens skolköksseminarium i Stockholm,
Rimforsa lanthushållsseminarium, Fackskolan i Uppsala med två inriktningar, Seminariet för huslig utbildning i Göteborg och Seminariet
för huslig utbildning i Umeå. I Stockholm hade man sedan länge brottats med dålig ekonomi och lokalproblem. I Göteborg var lokalsituationen också besvärlig. Uppsala tycks vara den ort där man haft de
bästa villkoren ända sedan starten. Tack vare hårt arbete av framsynta
företrädare hade de husliga utbildningarna ändå stärkt sin ställning.
Från att ha startat med några få studenter på respektive utbildningsort
hade söktrycket ökat och allt fler ville utbilda sig till lärare inom det
husliga området. Lundh (1945) skriver att ”nu har statsmakterna till
fullo fått upp ögonen för vikten av att den husliga utbildningen på ett
mycket verksammare sätt än hittills stödjes av det allmänna” (s. 289).
En ny tid - ny syn på kunskap

Efter jubileumsbokens tillkomst, från mitten på 1950-talet och fram
till år 2000, har efter ett antal statliga utredningar och förslag beslutats
att lärarutbildningen skall anpassas till samhällets förändringar, till
skolans behov och syn på kunskap. 1953 års lärarinneutbildningskommitté för den husliga utbildningen påpekade att utbildningen måste
anpassas till ett rationellt och effektivt familjeliv, till det moderna
arbetslivets tekniska utveckling, och till forskningen på det husliga
området (SOU 1957:28). En förändring måste komma till stånd i
lärarinneutbildningen för att detta mål ska kunna nås, menade kommittén. Det manuella arbetet som hittills dominerat måste minskas och
”större vikt läggas på den teoretiska undervisningen … och på att det
kunskapsförråd som eleverna inhämtar … ska motsvara de krav som
lärarinnan ställs inför i sin kommande verksamhet som pedagog …
och övning i konsten att undervisa” (SOU 1957:28, s. 96 ff). Det var
alltså dags att utbilda en ny typ av lärare än tidigare med en ny syn på
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Tabell 1. Praktiska och teoretiska ämnen i skolkökslärarinneutbildningen 1950 (SOU 1950:46).
Praktiska ämnen

Teoretiska ämnen

Matlagning mm
Sömnad
Tvätt och strykning
Hemvård
Matlagnings- och
hemvårdsdemonstrationer
Elevföredrag
Besök å anstalter
Gymnastik
Barnavård

Näringslära
Födoämneslära
Psykologi
Pedagogik och metodik
Fysik
Kemi
Fysiologi och hälsolära
Hemsjukvård
Ekonomi och samhällslära
Hemmets skötsel och bokföring
Kalkylering
Hemvård- och bostadslära
Material och verktygslära
Talteknik

kunskap. Detta krävde förändringar både i innehåll och arbetsformer.
Mindre tid borde användas till övning av s.k. praktiskt manuella
färdigheter och större vikt skulle läggas vid litteraturstudier och
didaktisk medvetenhet.
En ny syn på kunskap krävde också en förändring av yrkestiteln.
Detta hade tagits upp redan i 1950 års utredning där det påpekades att
titeln på lärarinnan i hushållsgöromål inte var lämplig, eftersom ”den
nuvarande formen skolkökslärarinna för tanken närmast på undervisningen i ett skolkök” (SOU 1950:46, s. 117). Titeln ’hushållslärarinna’ ansågs inte heller passande. ”Utredningen anser benämningen
hushållningslärarinna vara lämpligare då alla ämnen där dessa lärarinnor undervisar har ekonomisk inriktning” (ibid, s. 117). I den därpå
följande utredningen (SOU 1957:28) togs yrkestiteln upp igen och
trots att det är ett typiskt kvinnodominerat område det handlar om,
skriver kommittén, är det dags att ändra beteckningen ’lärarinna’ till
den mer neutrala beteckningen ’lärare’. En sådan förändring skulle
tydliggöra att utbildningen vänder sig till både kvinnor och män.
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Margareta Grönqvist med några av sina studenter 2006. På väggen
den från Hemmets kokbok välkända Martina.
Yrkesexamen ’skolkökslärarinna’ borde därför bytas ut mot yrkesexamen ’hushållslärare’.
I utredningen 1957 föreslogs också att utbildningen skulle förlängas till tre år och att den skulle vara likvärdig med gemensamma
timplaner och kursplaner oavsett utbildningsort. Seminarierna i Umeå
och Göteborg föreslogs liksom Fackskolan i Uppsala bli förstatligade,
Statens skolköksseminarium i Stockholm och Rimforsa lanthushållningsseminarium borde avvecklas. Dessutom måste intagningskraven
till seminarierna skärpas och möjligheter till fördjupade studier ordnas. Ytterligare insatser som föreslogs var att lärarutbildarnas kompetens måste öka och en professur i näringslära inrättas (SOU 1957:28).
Möjligheter till fördjupade studier i kostlära och hushållningsteknik i
Århus hade föreslagits redan i 1950 års lärarinneutredning. Där nämns
också magisterkurser i Finland som ett alternativ till vidareutbildning
(SOU 1950:46).

54

En ny syn på kunskap, skärpta intagningskrav, längre utbildningstid, möjligheter till vidareutbildning, ökad vetenskaplig anknytning
och en förändring av yrkestiteln, det var viktiga propåer som skulle
bidra till utveckling av lärarutbildningen på det husliga området. Men
det skulle dröja innan förslagen fick gehör. Efter det att utredningen
presenterades 1957 och remissinstanserna lämnat sina svar blev det
tyst både från riksdag och från regering. År 1959 gjorde samtliga
kvinnoorganisationer en gemensam skrivelse till regeringen där man
uttryckte sin besvikelse över att inga beslut hade fattats. I skrivelsen
påpekades att utbildningen på det husliga området måtte behandlas
lika som övrig lärarutbildning, vilket fordrade ett snabbt förstatligande. Göteborgs stad hade ifrågasatt varför den husliga utbildningen
skulle drivas med kommunala medel när staten redan hade tagit
ansvar för all övrig lärarutbildning. Rektor vid seminariet i Göteborg
uppvaktade ecklesiastikministern och påtalade den svåra lokalbrist
man befann sig i. Frågan var känslig och ingen ville ta på sig
lokalkostnader för utbildningarna i Uppsala och Göteborg. För Umeås
del var förhållandena annorlunda, där hade seminariet sedan 1955
tillgång till en funktionell byggnad genom Västerbottens läns
landsting. Förslagen om nedläggning av ”Statens” och Rimforsa blev
mycket omdebatterade, eftersom det fanns en stor efterfrågan av
lärare inom det husliga området.
År 1960 lade regeringen äntligen en proposition (Prop. 1960:95)
med utgångspunkt i SOU 1957:28, med förslag om förstatligande av
utbildningarna och av staten bekostade byggnader. I och med förstatligandet blev Skolöverstyrelsen tillsynsmyndighet. De som kämpat för
att Statens skolköksseminarium skulle finnas kvar i Stockholm kunde
andas ut, ”Statens” fick ännu en frist, möjligen därför att behovet av
hushållslärare inte kunde täckas på annat sätt, men lokalproblemen
fortsatte fram till 1972 då riksdagen fattade beslut om nedläggning.
Seminariet i Rimforsa lades ner enligt beslut (Prop 1960:95). Från och
med läsåret 1961–1962 fanns alltså fyra statliga seminarier för huslig
utbildning i landet: Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala. Dessa
fyra seminarier ålades att tillsammans ha en årlig utbildning av 180
hushållslärare. Under 1960–1970 talen följde en expansiv tid med gott
om sökande till de husliga seminarierna och många tillfällen till
utveckling och förändring (Abrahamsson, 1987).
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Enhetsskolans genomförande hade medfört en större efterfrågan på
hushållslärare än väntat och när hemkunskap infördes som ett obligatoriskt ämne i grundskolan i läroplan 1962 ökade efterfrågan på lärare
ytterligare. I och med grundskolans nya läroplan 1969, Lgr 69 och
1971 års gymnasiereform där konsumtionslinjen infördes, ställdes åter
krav på förändringar i hushållslärarutbildningen. En provisorisk plan
för hushållslärarlinjen infördes från läsåret 1970/71 med nya ämnen
som familjekunskap, ekonomi, konsumentkunskap, bostads- och
miljökunskap. Tiden för matlagning, tvätt, hemvård och redskapslära
minskade däremot (Lundh, 1983).
För seminariet i Göteborg var det statliga övertagandet av verksamheten till stor fördel därför att staten bestämde sig för att bekosta
nya lokaler direkt anpassade för den husliga utbildningen. Den nya
byggnaden på Birger Jarlsgatan invigdes 1966 (Lundh, 1983) och
användes fram till 2002 då det vackra vita huset lämnades på grund av
ekonomiska skäl. I Umeå där man hade en funktionell byggnad sedan
1955 betydde inte det statliga övertagandet något rent lokalmässigt.
Man kunde vara kvar i det hus som Västerbottens läns landsting ordnat ända till 1996 då man flyttade in helt nybyggda lokaler på Umeå
Universitets Campusområde (Nylander, pers. kom. 2006-01-03). Insttutionen för Hushållsvetenskap i Uppsala som från starten 1895 haft
sina lokaler på Trädgårdsgatan genomförde en flyttning 1989 då institutionens kostavdelning fick nya lokaler i Wallenberglaboratoriet. Orsaken till flytten var att det behövdes större utrymmen över huvud
taget och framför allt bättre kökslokaler. Lokalerna på Trädgårdsgatan
var gamla och opraktiska, det var svårt med hantering av varor, hiss
saknades m.m. I Wallenberglaboratoriet fick man även större lektionssalar och arbetsrum som låg på samma våning för alla i personalen. I
Wallenberglaboratoriet fanns sedan tidigare Institutionen för näringslära, vilket ökade möjligheterna till samverkan inom nutritionsområdet
(Andersson, pers. kom. 2006-01-14). Det verkar som att allteftersom
förutsättningarna har förändrats har också lokalerna för den husliga/hushållsvetenskapliga utbildningen skiftat. Under 2006, när denna
bok ges ut, står institutionen för Hushållsvetenskap i Göteborg åter,
efter tre års mellanspel på Pedagogen Mölndal, inför ännu en flytt till
helt ombyggda lokaler i de centrala delarna av Göteborg. Institu-
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tionens personal har dessutom av fakultetens dekan fått i uppdrag att
föreslå ett nytt namn på institutionen.
Åter till lärarutbildningen. Ytterligare behov av en reformering diskuterades av lärarutbildningskommittén 1972 som lyfte fram både föroch nackdelar med den s.k. ettämnesläraren. Kommittén menade att de
stora kraven på både ämnesdjup och ämnesbredd i lärarnas kompetens
och även organisatoriska aspekter talade för att ettämnesläraren skulle
finnas kvar i skolan. Men det fanns också det som talade emot, t.ex.
det lilla timunderlaget och problemen att täcka en full tjänst på en
skola. Dessutom var det svårigheter för lärarna att lära känna eleverna
eftersom de möter dem i endast ett ämne. Vidare skriver kommittén,
”finns en risk att lärare med ettämnestjänster kommer att stå utanför
den alltmer angelägna integreringen av skolans olika ämnen” (SOU
1972:92, s. 97). En lärartjänst där det ingår ett s.k. övningsämne bör
därför i regel också omfatta ytterligare ett ämne. Tankarna om en
reformering av ettämnesutbildningen presenterades alltså långt innan
tvåämnesutbildningen infördes.
Utbildning på vetenskaplig grund

En viktig milstolpe för de husliga seminarierna var när högskolereformen genomfördes 1977 och alla lärarseminarierna inlemmades i
universiteten. Seminarierna för huslig utbildning i Göteborg, Uppsala
och Umeå erhöll därmed institutionsstatus och egna styrelser. Seminariet i Stockholm lades ner enligt tidigare förslag. I och med högskolereformen var också den starkt styrda centraliseringen från SÖ
över. De husliga institutionerna fick en ny huvudman, Universitetsoch Högskoleämbetet, UHÄ, som utformade övergripande mål för utbildningen, men varje lärosäte kunde, beroende på sina förutsättningar, avgöra hur innehållet skulle utformas. För att säkra att utbildningen var forskningsanknuten föreslog högskoleutredningen också
en särskild resurs för forskning, men den kakan fick inte de husliga
institutionerna ta del av. Akademiseringsfrågan tog ändå fart och återigen diskuterades balansen mellan manuellt praktiska färdigheter och
en vetenskapligt kritisk, analyserande hållning. I och med högskolelagen 1977 (SFS 1977:218) och senare tillägg 1992 (SFS 1992:1434)
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blev det ännu mera tydligt att all utbildning inom universitet och
högskolor skulle vila på vetenskaplig grund.2
Den sista hushållsläraren – den första
grundskolläraren

Hushållslärarutbildningen var en treårig utbildning från början av
1960-talet och fram till dess avveckling (Jfr bilaga 1). Utbildningen
var en yrkesutbildning som gav en bred kompetens. I den lokala plan
som gällde i Umeå för den sista gruppen hushållslärare som antogs
1988, kan man läsa om det verksamhetsfält som hushållslärarutbildningen skulle förbereda för:
Utbildningen inom hushållslärarlinjen skall förbereda för verksamhet
som lärare inom grundskola, gymnasieskola, kommunal och statlig
vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och högskoleutbildning samt
inom övriga utbildningar och verksamheter där linjens utbildningsämnen
förekommer (Umeå Universitet, 1986, s. 1).

Ämnesstudierna för den sista kullen hushållslärare i Umeå omfattade
kurser inom kemi, fysiologi, näringslära, redskap och teknik i köket,
livsmedels- och matlagningskunskap, bostads- och konsumentkunskap, ekonomisk planering, social- och familjekunskap. Den sista terminen var en fördjupningskurs där det ingick ett fyra-poängs specialarbete. I den praktisk-pedagogiska utbildningen ingick pedagogik,
metodik och praktik. Sammanlagt 80 poäng ämneskurser och 40
poäng praktisk pedagogiska kurser (Tabell 2. Kurser inom hushållslärarlinjen, 1-ämnesutbildningen i Umeå).
Som tidigare nämnts växte kraven på ett vetenskapligt förhållningssätt när seminarierna inlemmades i universiteten 1977. I och med
1992 års högskolelag ökade anspråken ytterligare. I en utbildningsbeskrivning för hushållslärarprogrammet vid Institutionen för Hushållsvetenskap i Göteborg 1997, framgår att den s.k. ’akademiseringen’
haft ett tydligt genomslag när det var dags för avveckling av hushållslärarprogrammet där. Fortfarande ingick ämneskurser i näringslära,
livsmedelskunskap, boende och ekonomi, men nya kurser i vardagsekologi och familjeekologi med grund i humanekologisk systemteori
hade också utvecklats. Dessutom ingick kurser i vetenskaplig metodik
både i början och i slutet av utbildningen samt ett fördjupningsarbete
om 10 p som gav behörighet att söka till forskarutbildningen. Ämnes-
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Tabell 2. Kurser inom hushållslärarlinjen, 1-ämnesutbildningen, Umeå
Universitet Institutionen för hushålls-, textil- och barnavårdslärarutbildning,
1988–1991.
Kurser - delkurser
Termin1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Grundkurs i naturkunskap och hushållsteknik, 15 p
- Kemi, allmän, oorganisk, människokroppens uppbyggnad,
näringens upptagning och omsättning
- Allmän näringslära I
- Arbetsfysiologi, hushållsarbete och arbetsorganisation
Praktisk pedagogisk orienteringskurs, 5 p
Kostkunskap 1, 15 p
- Redskap och teknik i köket
- Allmän näringslära 2
- Livsmedels- och matlagningskunskap 1
Skolans mål – utbildning i relation till samhällsutvecklingen, 5 p
Kostkunskap 2, 15 p
- Livsmedels- och matlagningskunskap 2
- Kostplanering, måltidsberedning och matkultur
- Sociologisk näringslära med dietetik
- Miljövård
Undervisningsprocessen, 5 p
Bostads- och konsumentkunskap, 15 p
- Tvättkunskap
- Bostads och miljökunskap
- Samhällsekonomi och ekonomisk planering
- Konsumentkunskap
Skolans mål – utbildning i relation till samhällsutvecklingen, 5 p
Bostads och familjekunskap, 10 p
- Boende- och miljökunskap
- Social- och familjekunskap
- Elevvård och skolsvårigheter, 10 p
Fördjupnings- och tillämpningskurs, 10 p
- Hushållning
- Friskvård
- Specialarbete
Inför läraryrket, 10 p
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Förväntansfulla lärarstudenter som 2006 börjar läsa inriktning hemoch konsumentkunskap vid Göteborgs universitet
didaktiken var influerad av det allmändidaktiska forskningsfält som
fick spridning under 1980-talet.
De allra flesta hushållslärare som utbildats genom åren har undervisat i grundskolan som lärare i hemkunskap (från år 2000 i hem- och
konsumentkunskap). Ett stort antal har tjänstgjort på lanthushållsskola
och husmodersskola, inom gymnasieskolans konsumtionslinje och
inom särskola. SIDA sökte hushållslärare för tjänstgöring i biståndsoch utvecklingsprojekt särskilt på 1970-talet. Många hushållslärare
har också arbetat eller arbetar fortfarande som hem- och kostkonsulenter, konsumentrådgivare, provkökschefer och matskribenter.
På 1960-talet, efter grundskolans införande, diskuterades systemet
med klasslärare och ämneslärare och att lärarutbildningen bättre borde
anpassas till undervisningen i grundskolan. En lärarutbildningsutredning tillsattes 1974 (LUT 74) som skulle utreda den framtida grundskollärarutbildningens utformning. I det betänkande som LUT 74 lade
fram fyra år senare föreslogs en enda grundskollärarlinje där alla
lärare skulle ha en gemensam ämneskompetens om 40 poäng i basämnena svenska och matematik. Alla lärare skulle alltså känna ett
ansvar för utbildningen i svenska och matematik. Samtliga grund-
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skollärare skulle också ha en gemensam praktisk pedagogisk utbildning om 40 poäng och dessutom en ämnesspecialisering om 60 poäng
(SOU 1978:86). Hård kritik riktades mot förslaget framför allt från
ämnesföreträdare som hävdade dess orimlighet. En lärare kunde
omöjligt skaffa sig tillräckliga ämneskunskaper inom sitt område
genom att läsa 60 poäng. LUT:s förslag omarbetades i vissa delar och
i proposition 1985/85:122 föreslogs ämnesstudierna för vissa ämnen
öka till 80 poäng, men för de studenter som valde att läsa ett praktisktestetiskt ämne med inriktning på årskurserna 4–9 var förslaget
fortfarande 60 poäng. Beslut om grundskollärarutbildningens genomförande togs av riksdagen i två omgångar, 1985 och 1987 (Prop.
1985/85:122; Wickman, 1997; Rudvall, 2001). Därmed skulle en ny
utbildning anpassad till grundskolan sjösättas och ros i land. En utbildning som var av helt annan karaktär än hushållslärarutbildningen.
Beslutet om införande av den nya grundskollärarutbildningen och
nedläggning av hushållslärarutbildningen påverkade naturligtvis de
institutioner som ansvarade för respektive utbildning. Avvecklingen av hushållslärarutbildningen skedde mellan 1987–1997, först i
Umeå och sist i Göteborg (bilaga 1). De institutioner som tidigare
ansvarat för 3 års studier med relativt många studenter inom hushållslärarutbildningen, fick nu starta om på nytt, med nya kursplaner och
under de första åren med några få studenter. I den nya grundskollärarutbildningen ansvarade institutionerna för hälften så många poäng
som tidigare. Detta hanterades på olika sätt. I Uppsala och Umeå fick
t.ex. grundskollärarutbildningens studenter under viss del av sin
utbildning fortsätta med samma typ av samläsning som hushållslärarstudenterna tidigare haft tillsammans med dietister och kostekonomer.
I Göteborg ingick grundskollärarstudenterna i en särskild liten grupp
ända från starten, men man fick i Göteborg, liksom i Umeå både
personella och ekonomiska bekymmer eftersom intaget av studenter
minskade så kraftigt de första åren.
Hur skulle då kurserna inom specialisering hemkunskap 60 poäng
utformas för att lärarna skulle bli kompetenta att undervisa i hemkunskap i grundskolan? Ämnesdidaktiken som tidigare varit integrerad i ämneskurserna skiljdes ut och poängsattes enligt centrala direktiv. De tidigare mer ’rena ämneskurserna’ i hushållslärarutbildningen
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Tabell 3. Utbildningsbeskrivning. Lärarprogrammet – inriktning mot
grundskollärarexamen, Åk 4–9, 160–180 p. Hemkunskap i kombination med annat ämne, Göteborgs universitet, Institutionen för hushållsvetenskap, 1997.
Termin 1
Vetenskapen i
samhället, 4 p
Lärarkunskap, 10 p
Hemkunskap I.
Grundkurs
Introduktion
hemkunskap
Mat, kultur och
teknik, 6 p
Termin 4

Termin 2
Hemkunskap 1
Grundkurs
Vetenskapliga perspektiv
och metoder inom
hushållsvetenskap, 2 p
Mat och Hälsa I1, 5 p
Ämnesdidaktik, 3 p

Termin 3
Hemkunskap I
Fortsättningskurs
Konsumentekonomi, 9
p
Boende, 8 p
Ämnesdidaktik, 3 p

Termin 5

Tvärvetenskap, 10 p
Lärarkunskap, 10 p

Hemkunskap II
fördjupning I
Mat och hälsa II, 5 p
Resurshushållning med
internationella
perspektiv, 5 p
Vetenskapliga perspektiv
och metoder inom
hushållsvetenskap, 5 p
Specialisering med
uppsats, 5p/ alt.
fördjupningsarbete, 10 p

Termin 6–7 ev. 8 annat
ämne. Termin 8 eller 9
Lärarkunskap, 10 p
Examensarbete, 10 p

förändrades till kurser som byggde på att flera kunskapsområden
integrerades. Många kurser fick helt nya benämningar. På institutionen
för hushållsvetenskap i Göteborg utformades t.ex. kurserna ’Hushållet
i dag’, ’Hemkunskap i skolan’, ’Mat, kultur, teknik’, ’Mat och hälsa’
och ’Resurshushållning med internationella perspektiv’. Kurser där
vetenskapliga perspektiv och metoder behandlades ingick också och
möjligheten kvarstod, liksom i hushållslärarutbildningen, att skriva ett
självständigt vetenskapligt fördjupningsarbete (tabell 3).
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Ännu ett nytt läraruppdrag – i ett lärande samhälle

Grundskollärarutbildningen fick ganska snart kritik för att den inte
gav möjligheter för studenterna att på ett bra sätt knyta ihop ämnesstudier, didaktik och praktik. Didaktiken var t.ex. som tidigare nämnts,
inte integrerad i ämneskurserna. Direktiv gavs därför av regeringen
1997 till Utbildningsdepartementet att tillsätta en kommitté vars uppdrag var att lämna förslag till en ännu en ny lärarutbildning. Kommittén antog namnet lärarutbildningskommittén, LUK 97. Styrande för
arbetet och de förslag som LUK lade fram i sitt betänkande var de
stora förändringar som skett inom utbildningsväsendet de senaste
åren. Såväl den obligatoriska grundskolan, den frivilliga gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen hade reformerats.
Läroplaner, kursplaner och betygsystem hade förändrats i och med
den målstyrning som genomfördes inom Lpo94. Allt detta ställde nya
krav på lärarutbildningen. LUK 97 presenterade sitt förslag i betänkandet Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och
utveckling (SOU 1999:63). I betänkandet pekar LUK på de krav som
det lärande samhället ställer på lärarna och lärarutbildningen och att
samhällets förändringar kräver ett nytt läraruppdrag.
Att utbilda barn, ungdomar, eller vuxna som självständigt ställer egna
frågor, söker svar och som prövar olika tolkningar av fakta och erfarenheter innebär … ett nytt läraruppdrag och därmed nya uppgifter för lärarutbildningen (SOU 1999:63, s. 10).

Den nya lärarutbildningen handlar också om att kunna möta sociala
och kulturella förändringar. Lärare behövs som kan verka i en
mångkulturell skola och förmedla grundläggande värden. Dessutom
fordras en ny syn på kunskap och lärande. I utredningen betonas att
det inte är tillräckligt att överföra information i ett informations- och
kunskapssamhälle. Läraren måste både utveckla förmågan att själv
granska och värdera information och insikt om hur eleven tar till sig
information och omformar den till kunskap. Det behövs, menar LUK,
en gemensam grundkompetens som alla lärare måste skaffa sig och
som är lika i all lärarutbildning. Denna handlar om kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och didaktisk kompetens.
Dessutom måste lärarna ha en god ämneskompetens och ett vetenskap-
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Tabell 4. Dimensionering av lärarutbildning inom det husliga/hushållsvetenskapliga/kostvetenskapliga området på respektive utbildningsort 1955–1956 och 2005–2006.

Göteborg

Antal lärarinneelever på de husliga seminarierna 1955–1956,
enligt Jubileumsboken

Antal lärarstudenter på
lärarprogrammet som
läser inriktning hem- och
konsumentkunskap
2005–2006

36 st fördelade på tre grupper

24 st 2005 och 30 st från
2006
SÄL – särskild lärarutbildning
20 st läser inriktning HK
på distans 2004–2006

Kristianstad - - start l.å.
2005–2006

20 st vt 2006

Rimforsa
ca 30 st fördelade på två grupper
(antal anges ej i Jubileumsboken)

---

Stockholm

24–36 st fördelade på två eller
tre grupper, (antal anges ej i
Jubileumsboken)

---

Umeå

32 st i förberedande lärarinnekurs,
24 st i lärarinnekurs I,
16 st i lärarinnekurs II

12 st på campus
18 st på distans

Uppsala

48 st fördelade på 3 skolkökslärarinnekurser,
32 st fördelade på 2 lanthushållslärarinnekurser

21 st ht 05,
40 st vt 06 inriktning och
specialisering

ligt kritiskt förhållningssätt (SOU 1999: 63). Samtidigt som den nya
lärarutbildningen utreddes kom också nya kursplaner för grundskolan
(Utbildningsdepartementet, 2000). Den nya lärarutbildningen ska alltså genomsyras av både LUK:s intentioner och mål och de riktlinjer
som ges i de nya kursplanerna för grundskolan
LUK:s förslag till struktur för den nya lärarutbildningen innebär
tre utbildningsområden. Det ingår ett allmänt utbildningsområde om
minst 60 poäng som behandlar centrala kunskapsområden och tvär-
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vetenskapliga ämnesstudier. Det andra området är inriktningen, det
ämnesområde eller kompetensområde som läraren väljer att arbeta i
skolan med. Inriktningen omfattar 40 poäng. Ett tredje område innebär
en specialisering om 20 poäng med fördjupning av tidigare kurser,
breddning av området eller perspektiv på inhämtade kunskaper (SOU
1999:63). Regeringens proposition (1999/2000:135) omfattade i stort
sett LUK:s förslag och i maj 2000 överlämnades propositionen till
riksdagen som beslutade om den förnyade utbildningen som startade
redan året därpå, 2001.
Ett av målen med den förnyade lärarutbildningen är en ökad
samverkan mellan högskoleförlagd utbildning (HFU) och skolan, s.k.
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De s.k. praktikperioderna från
tidigare lärarutbildningar ersattes med VFU som skall ingå i det
allmänna utbildningsområdet med minst 10 poäng och i inriktningen
med minst 10 poäng. Dessutom kan VFU ingå i specialiseringskurser,
men detta beslutas lokalt. Minst 10 poäng av de 40 i inriktningen
utgörs alltså av ämnesstudier som studenten genomför i skolan, men
som examineras av lärarutbildningen. Detta ställer stora krav på en
samsyn som mellan de kommunala lärarutbildarna i skolan och de
som ansvarar för lärarutbildningen vid universitet/högskola om vad
som är kärnan i lärarkompetensen.
Lärarutbildning - inriktning hem- och konsumentkunskap

Förutom de utbildningsorter som tidigare nämnts, Umeå, Uppsala och
inom lärarutbildningen Göteborg, finns sedan 2005 inriktning hemoch konsumentkunskap vid Högskolan i Kristianstad. Ett välkommet tillskott eftersom bristen på utbildade HK-lärare i landet är stor.
I Uppsala samarbetar man med omgivande högskolor för att öka
rekryteringen och i Umeå ges distansutbildning för att flera studenter
ska ha möjlighet att skaffa sig kompetens för att undervisa i hem- och
konsumentkunskap. Institutionen för hushållsvetenskap i Göteborg
ingår i det s.k. SÄL-projektet (SÄL särskild lärarutbildning). SÄLstudenterna är tidigare utbildade pedagoger: förskollärare, fritidspedagoger och yrkeslärare som redan är anställda i skolan och de
breddar sin ämneskompetens genom att läsa 40–60 poäng inriktning
hem- och konsumentkunskap på distans, halvfart. I skrivande stund
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Utbildningskök resp.
sensoriklaboratorium
vid Kristianstads
högskola

finns alltså inriktning hem- och konsumentkunskap på fyra platser och
man utbildar cirka 120 studenter per år (tabell 4).
Hur ser utbildningen ut 2006? De övergripande målen finns angivna i högskolelagen och de är gemensamma för all lärarutbildning.
Därutöver är utbildningen decentraliserad i så måtto att lokala förutsättningar avgör hur kurserna läggs upp för att mål ska nås. Målstyrningen kontrolleras och följs upp av Högskoleverket. Alla studenter
läser, som tidigare nämnts oavsett utbildningsort, dels allmänt utbildningsområde dels inriktning(ar, en eller två), dessutom väljer de minst
en specialisering. De studenter som läser inriktning hem- och konsumentkunskap 40 poäng och 20 poäng specialisering vid institutionen
för hushållsvetenskap i Uppsala erbjuds kurser på A, B och C- nivå
under tre terminer. Detta visar progressionen i utbildningen. Kurserna
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Tabell 5. Utbildningsbeskrivning för inriktning och specialisering
hem- och konsumentkunskap 2006. Uppsala universitet. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Hem- och konsuHem- och konsumentkunskap A 20 p mentkunskap B 20 p

Hem- och konsumentkunskap C 10 p + 10 p

Mat, hälsa och hållbar
livstil, 9 p
Livet i hem och
familj, 8 p
Verksamhetsförlagd
utbildning, VFU, 3 p

Metod och statistik, 5 p
Tentamen och seminarier
5p
Examensarbete C 10 p

Måltidsprocessen, 10 p
Hushållens ekonomi, 3 p
Verksamhetsförlagd
utbildning, VFU, 7 p

betecknas med namn som speglar kursplan för grundskolan, t.ex.
’Livet i hem och familj’ och ’Måltidsprocessen’, där flera kunskapsområden integreras. Verksamhetsförlagd utbildning ingår med
tio poäng inom inriktningen. Inom specialisering finns möjlighet att
läsa metodkurs och att skriva ett examensarbete (tabell 5).
En jämförelse mellan utbildningarna i den nya lärarutbildningen
från respektive institution i Göteborg, Umeå, Uppsala och Kristianstad
visar både på likheter och skillnader i kursplanerna (bilaga 2). En likhet mellan alla orter är att inriktningen hem- och konsumentkunskap
är 40 poäng och att minst 10 av dessa poäng utgörs av VFU. En annan
likhet är att det finns kurser om minst 20 p specialisering oavsett
utbildningsort. Hur man beskriver VFU och didaktik i kursplanerna
skiljer sig åt. Antingen är VFU och didaktik integrerade i ämneskurserna eller också ges de som separata moment eller delkurser.
Även om kurserna har olika fokus på respektive institution, framgår i
kursbeteckningarna namn och begrepp som knyter an till samtida
kursplan för grundskolan, t.ex. ’Livet i hem och familj’,’Mat och
måltider i ett hållbart samhälle’,’Mat och måltidskulturer’, ’Unga konsumenter’, ’Från råvara till måltid’, ’Mat, hälsa och hållbar livsstil’.
De fyra kunskapsområden som anges i grundskolans kursplan för
hem- och konsumentkunskap: mat och måltider, konsumentekonomi,
boende och social gemenskap framträder på olika sätt på respektive
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utbildningsort, men kunskapsområdena kan vara integrerade i kurserna även om det inte framgår så tydligt av kursplanerna. Det är
större skillnader mellan de olika orterna inom specialisering än
inriktning. Möjligheten att skriva ett tiopoängsarbete inom specialiseringen skiljer sig också åt. Institutionerna kan alltså profilera sig och
forma inriktningen beroende på egen tolkning av skolans kursplan och
studenternas behov. En möjlighet som ligger i linje med utbildningspolitisk decentraliseringsideologi i början av 2000-talet.
Lärare i hem- och konsumentkunskap år 2006

I och med den nya lärarutbildningens införande försvann också hushållslärarens profession och den specifika kompetens som hushållsläraren stod för. HK-läraren som utbildas 2006 är en lärare med annan
kompetens än hushållslärarens, vilkeet är viktigt att komma ihåg.
Hur ser då den nyblivna HK-läraren på sin yrkesroll? För att ta
reda på något om det genomfördes en intervju med två lärarstudenter,
Anna och Yasmine, den 16 december 2005. Anna är färdig lärare i
januari 2006 och har läst inriktningarna HK och geografi. Yasmine
blir klar först i juni 2006 och har valt att kombinera HK och samhällskunskap. De frågor jag ställde till de blivande lärarna handlade
om deras visioner och tankar inför framtiden, om kunskaper som
lärarutbildningen bidragit med och vad de anser är deras styrka som
lärare i mer än ett ämne. Det mesta i den text som följer är studenternas egna ord även om jag har gjort några ändringar för att göra
texten mera läsvänlig. Studenterna har läst texten och de anser att min
tolkning av det som de sagt är relevant.
Visioner inför framtiden

Anna som redan fått anställning som HK-lärare ser ljust på framtiden
och det arbete som väntar henne i januari 2006. Yasmine är inte klar
med sin utbildning ännu, men hon tänker också att arbetsmarknaden
är bra därför att hon vet att andra nyexaminerade har haft flera arbeten
att välja mellan. En kamrat fick nyligen komma på intervju på fyra
skolor och erbjöds tjänst på tre av dem.
Att arbeta som lärare i en utvecklande skolmiljö är viktigt för dem
båda. Anna känner sig särskilt nöjd med att skolan hon fått tjänst på är
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en skola som driver utveckling. En sådan skolmiljö ger möjligheter att
ta vara på och använda de kunskaper som lärarutbildningen bidragit
till. Yasmine känner en oro för att inte hamna på en sådan skola, det
skulle begränsa hennes egna möjligheter att driva det hon tror på.
… kommer skolan att vara en skola i utveckling så att man kan jobba
med det man tror på, eller kommer det att vara trögt att jobba i skolan, jag
är en person som vill väldigt mycket, därför vill jag komma till en skola
där man kan få vilja mycket (Yasmine).

Yasmine talar också om visioner och utveckling av ämnet och det
positiva i att så många utanför professionen talar för ämnet, ”inte bara
HK-lärare utan även läkare och dietister och överhuvudtaget människor som intresserar sig för samhället säger ju att det här är ett viktigt
ämne.” Hon menar att hon själv har stora möjligheter att utveckla
genusperspektivet i undervisningen. Intresset för genusfrågor är både
privat och professionellt. ”Jag brinner för det och ser en jättestor
chans och få killar och tjejer att testa över gränser och känna sig
trygga i det och inte känna att dom inte kan eller får”.
Lärarutbildningens avtryck

Både Anna och Yasmine säger att de vill kunna använda sig av det
som de lärt sig i lärarutbildningen. Anna menar att lärarutbildningen
bidragit till att öka hennes medvetenhet på olika sätt och att hon bär
med sig den kunskapen ut i yrkeslivet.
Det stora är att jag blivit så medveten om saker och ting, just det att …
[HK] speglar både det som är så nära och det som är runt omkring, det
går och knyta an minsta lilla äpple till så mycket (Anna).

Det viktigaste, säger Anna, ”är att elever förstår att de är en del av
allting”, att de val som människan gör återspeglas på miljön och att
varje människa ”kan ses som en kugge i hjulet”. Yasmine verkar
instämma och lägger till: ”att ge eleverna tillit till egna handlingar” är
också viktigt. Genom att eleverna förstår att deras handlingar har
betydelse kan HK också bidra till att stärka elevernas tillit att ta
ställning och göra val.
Lärarutbildningen har varit professionell genom att studenterna har
lärt sig att motivera sina ställningstaganden och utmanats att tänka om
varför-frågor inom HK.
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… alltså hushållsvetenskapliga institutionen tycker jag har varit professionell på det sättet, att man har varit tvungen att formulera varför ämnet
är viktigt på ett annat sätt än andra ämnen har behövt, t.ex. inom samhällskunskap som jag också har läst där har jag inte fått lära mig varför
det är viktigt att studera detta på samma sätt som man har fått lära sig det
här, det tycker jag är jättebra (Yasmine).

Yasmine som har stort intresse för genusfrågor känner sig mycket
nöjd med att genusperspektivet har löpt som en röd tråd under utbildningen och att olika arbetsformer bidragit till fördjupad kunskap.
… vi har haft föreläsare, vi har haft böcker och vi har haft egna diskussioner också, och i arbeten som vi har gjort har vi försökt att återspegla
genus, så jag tycker att det har det har gått lite hand i hand det där, jag har
varit väldigt nöjd, positivt överraskad … (Yasmine).

Lärarutbildningen inom HK har satt olika fotavtryck hos dessa två
studenter. Anna säger att det mest betydelsefulla är att hon ökat sin
medvetenhet om att de val som görs har betydelse både lokalt och
globalt. Det verkar som att det är den ekologiska dimensionen i den
hållbara utvecklingen som Anna känner starkast för. Yasmine talar om
betydelsen av att anlägga genusperspektiv i undervisningen, vilket kan
ses som en del av den sociala dimensionen i en hållbar utveckling.
Ämneskunskaper ska sättas i ett sammanhang

Kritik har riktats från de s.k. ettämneslärarna mot de nya lärarnas
ämneskunskaper. Vad anser de nya lärarna själva att de kan bidra
med? Anna säger att hon vet att hon har tillräckliga ämneskunskaper,
men att det också är viktigt att fortsätta att utbilda sig för att utveckla
de kunskaper hon har. ”Att man uppdaterar sig hela tiden och är à jour
med allt som händer i omvärlden och använder den kunskapen i sin
undervisning är viktigt”. Läraren kan däremot inte luta sig mot att
lägga upp undervisningen utifrån läroböckerna, hävdar Anna. Läroböckerna speglar inte elevens här och nu och det sammanhang som
eleven befinner sig.
Yasmine talar om betydelsen att kunna sätta kunskapen i ett
sammanhang, t.ex. ”att skala potatis för att skala potatis ska inte vara
bara för att använda den metoden då” utan också ”den här potatisen är
ekologiskt odlad vilket innebär … alltså så att det blir ett större djup i
det hela”. Att hela tiden kunna relatera till kursplanen är viktigt,
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menar Yasmine. Eleverna ska kunna sätta sitt eget agerande i relation
till både samhället och naturen, till hållbar utveckling, jämställdhet
och resurshushållning”.
Båda studenterna verkar medvetna om betydelsen av samband och
sammanhang i undervisningen och de anser att de har de fått denna
medvetenhet genom sin lärarutbildning i hem- och konsumentkunskap. De anser att det är en stor utmaning för dem som lärare att kunna skapa situationer och att hitta ”olika knep” som de kan använda sig
av i sin undervisning så att eleverna inser dessa samband. De ”knep”
som studenterna talar om kan ses som en metodisk kompetens som
lärare behöver för att iscensätta lärande som leder till uppsatta mål.
Vad kan läraren i hem- och konsumentkunskap bidra med?

Den sista frågan i intervjun handlade om vad den nya HK-läraren kan
bidra med i lärarlaget.
Anna menar att det är en styrka att alla lärare i den nya lärarutbildningen har samma grund att stå på. Det känns som en vinst, säger
Anna, att hon redan under lärarutbildningen har arbetat tillsammans
med andra. Det kommer att underlätta samarbetet i det lärarlag som
hon kommer att jobba inom och det är en styrka för framtiden.
… vi har kanske fått se mer och lärt oss att samarbeta, i alla fall försökt
att samarbeta över ämnesgränserna: I det ligger att vi inte bara ska vara
på vår lilla plats, vi kan ta mer plats och att vi kan föra in vårt ämne i
andra ämnen och vi kan jobba runt omkring med det som behövs. Så man
kan säga att vi har fått väldigt mycket gratis när vi kommer ut, om man
jämför med dem som bara har sitt ämne (Anna).

HK handlar om så mycket mer än att matlagningskonsten ”att jag som
lärare kan göra korv på det bästa sättet är exempel på kunskap som är
ganska irrelevant idag”, säger Yasmine. ”Samhället funkar inte så
idag, jag kan ju känna att det är viktigare att vi har lärt oss hur man
kan tolka forskningsresultat, hur man kan sätta det i ett sammanhang
till sitt eget ämne, hur man kan arbeta för att eleverna ska utvecklas
och att de också vill lära sig mer”. Yasmine talar också om det
föränderliga samhället, den mängd information som människan har att
hantera och att läraren i HK skall fungera som en guide för eleverna i
deras lärande.
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Det handlar ju om att man ska hålla sig i form, att hänga med i debatten
om övervikt och alla dessa bantningstips, glykemiskt index hitan och
ditan. Det är klart att läraren ska ha ämneskunskaper för att kunna handleda eleverna, men läraren ska också kunna guida eleverna så att dom ska
hitta sitt sätt att förhålla sig till all den här informationen som finns. Jag
tror jag kan det och det tycker jag är en jättepositiv vinst (så avslutar
Yasmine och Anna nickar instämmande).

Vi önskar Anna och Yasmine lycka till inför framtiden. Ni tror på
ämnet och att ni kan bidra till utveckling. Ni är engagerade och har en
syn på kunskap som stämmer överens med målen för den nya
lärarutbildningen och de styrdokument ni ska använda tillsammans
med era kommande elever. Ni har tillit till er egen kompetens och vi
har tillit till er.
Epilog

Dimensioneringen av den husliga/hushållsvetenskapliga utbildningen
har varit en ständig fråga under 100 år. Antalet lärarinneelever var
blygsamt för 100 år sedan i både Stockholm, Uppsala och Göteborg. I
Stockholm hade man fyra elever i den första kursen och åtta den
andra. Förhållandena var ungefär desamma på övriga utbildningsorter.
För 50 år sedan när jubileumsboken publicerades utbildades cirka 200
lärare varje år på fem utbildningsorter. När hushållslärarutbildningen
lades ner och den nya grundskollärarutbildningen satte igång utbildades under några år ett fåtal lärare och det tog sin tid innan de nya
utbildningsformerna fick fäste. När denna bok publiceras verkar det
som att trenden har vänt och det har blivit allt fler sökande för varje år
som vill utbilda sig till lärare i hem- och konsumentkunskap. 2006
utbildas uppskattningsvis sammanlagt 120 studenter på fyra utbildningsorter, men det behövs fler eftersom bristen på utbildare lärare i
hem- och konsumentkunskap är stor. I vissa kommuner har upp emot
hälften av dem som undervisar i HK inte formell utbildning, vilket är
katastrofalt för ämnet och för eleverna. I Lärarförbundets Ämnesråd
för Hushållsvetenskap står frågan om lärarutbildningens dimensionering ständigt på agendan.
Flera tidigare företrädare för den husliga utbildningen hade en
pedagogisk grundkompetens som de sedan byggde på med en ämnesbildning inom det husliga området. Förslag lades också i början av
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1900-talet av både Fridtjuv Berg, folkskollärare och ecklesiastikminister och den så kallade Folkundervisningskommittén om att folkskollärarinnorna även skulle undervisa i skolkök eftersom de redan
var anställda i skolan. Det var folkskollärarinnorna som mötte eleverna i flera ämnen och de hade pedagogiska kunskaper för att möta
elevernas behov. Men ämnesförespråkarna var starkare, hushållslärarutbildningen växte och fyllde ett stort behov under en lång period.
Hushållslärare verkade både inom och utanför den allmänna skolan.
Inför grundskollärarutbildningens genomförande framfördes liknande
argument som i början på 1900-talet. Alla lärare borde ha en gemensam bas av lärarkunskap, dessutom kunskap för att att möta eleverna i
flera ämnen. Hushållslärarutbildningen var inte anpassad till dessa
krav, därför lades den ner.
En del i den nya lärarens kompetens är just den lärarkunskap som
alla blivande lärare skaffar sig i det allmänna utbildningsområdet.
Dessutom har den nya läraren läst flera inriktningar som ger en bred
kompetens. Som helhet har den nya lärarutbildningen blivit längre och
mer omfattande än tidigare och större vikt läggs vid att utveckla en
lärarprofession där lärandeprocesser och didaktisk medvetenhet sätts i
centrum. Det är å ena sidan positivt att den blivande läraren är förberedd på att möta den lärande eleven, men å andra sidan kan det minskade utrymmet för ämnesstudier vara riskfyllt om det medför att
ämnesområdet som sådant tenderar att begränsas och snävas in. Varje
ämnesdisciplin måste ha möjligheter att utveckla ny kunskap.
Det krävs att många personer arbetar tillsammans inom ett område
för att kunskapsutveckling och forskning ska komma till stånd. Området behöver ta mera plats inom den akademiska sfären och flera universitet behöver engageras som kan bidra med flera utbildningsplatser
till HK-inriktningen. Min förhoppning är att hem- och konsumentkunskap kan stärka sin position om många arbetar tillsammans för att
utveckla ämnesinnehållet, ämnesdidaktiken, den verksamhetsförlagda
utbildningen och inte minst det kritiska synsättet och ämnesforskningen.
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Noter
1. Med Jubileumsboken avses Skolkökslärarinnornas förening 1906–1956
som föreningen gav ut i samband med sitt 50-årsjubileum 1956.
2. Senare tillägg i Högskolelagen innebär att utbildningen ska vila både på
vetenskaplig grund, konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet.
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Bilaga 1
Betydelsefulla årtal, förslag och beslut som påverkat huslig/hushållsvetenskaplig/kostvetenskaplig lärarutbildning 1956–2006.
1956

Skolkökslärarinneutbildning på fyra orter, Göteborg,
Stockholm, Umeå och Uppsala. Utbildningen är tvåårig.
Förberedande lärarinnekurser omfattar 1 år
SOU 1957:28 Förslag om
- avveckling av Statens skolköksseminarium i Stockholm och Rimforsa.
- att staten skall överta de övriga husliga utbildningarna
- en treårig utbildning
- fördjupningskurser och vidareutbildning
- om ökad vetenskaplig anknytning
- om namnbyte från skolkökslärarinna till hushållslärare
Prop 1960: 95 Beslut om namnbyte från skolkökslärarinna till hushållslärare
1961
Beslut om
- att seminarierna förstatligas
- att treårig hushållslärarutbildning startar
- att Skolöverstyrelsen blir tillsynsmyndighet
1972
Lärarutbildningskommittén, 1972
diskuterar fördelar och nackdelar med den s.k ettämnesläraren
SOU 1972:92 Beslut om nedläggning av ”Statens” i Stockholm och
Rimforsaseminariet. Avvecklingen genomförd
1974/75
SOU 1973:2
Förslag om högskolereform
1977
Beslut om högskolereformen och att utbildningarna
överförs till universiteten. Seminarierna benämns
Institutioner för huslig utbildning.
1985–1987
Beslut om ny grundskollärarutbildning. Försök startar
i Umeå SOU 1986/87:163
1988–1989
Grundskollärarlinjen med specialisering i hemkunskap startar i Göteborg, Umeå och Uppsala.
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1989– 1997

Hushållslärarlinjen avvecklas först i Umeå, sedan
Uppsala och sist i Göteborg
SOU 1999:63 Förslag om en ny lärarutbildning, en lärarexamen med
olika inriktningar
Prop. 1999/2000:135
Beslut om en förnyad lärarutbildning
2001
Lärarutbildning med inriktning hem- och konsumentkunskap startar i Göteborg, Umeå och Uppsala
2005
Lärarutbildningen vid Kristianstads högskola startar
inriktning hem- och konsumentkunskap
2006
Utbildning med inriktning hem- och konsumentkunskap finns på fyra orter i landet, Göteborg, Kristianstad
Umeå och Uppsala.

Bilaga 2
Kurser inom lärarprogrammet, inriktning hem- och konsumentkunskap, 40 poäng samt specialisering 20 poäng, läsåret 2005–2006 på
fyra utbildningsorter
Institutionen för gastronomi. Kristianstads högskola
Hem- och konsumentkunskap I, 1–20p
•
Mat och måltidskultur, 5 p (VFU 1p)
•
Näring, mat och måltider 1, 10 p (VFU 3 p)
•
Unga konsumenter, 5 p (VFU 1 p)
Hem- och konsumentkunskap II, 21– 40 p
•
Näring, mat och måltider II, 10 p (VFU 3 p)
•
Människa i hushållet, samhället och naturen, 5 p (VFU 1 p)
•
Konsumenträtt och ekonomi, 5 p (VFU 1 p)
Hem- och konsumentkunskap III, 41–60 p
•
Specialpedagogik i hem- och konsumentkunskap, 5 p
•
Metabolism och näringslära, 5 p
•
Mat och idrott, 5 p
•
Uppsatsarbete, 5 p
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VFU-studierna är integrerade i ämneskurserna och det påpekas tydligt
att VFU genomförs enligt progressionsplan för VFU. De didaktiska
frågorna är centrala i inriktningen och de tar sin utgångspunkt ”från
de tre perspektiven i lärarutbildningen, yrkesperspektivet, ämnesperspektivet och forskningsperspektivet” (Högskolan Kristianstad, En–
heten för lärarutbildning, Inriktning Hem- och konsumentkunskap,
Inriktningsplan s 3, 05-12-08).
Institutionen för hushållsvetenskap. Göteborgs universitet
Hem- och konsumentkunskap, inriktning 1–40 p
•
Livet i hem och familj, 10 p (VFU 2 p)
•
Mat och måltider i ett hållbart samhälle, 10 p (VFU 2 p)
•
Handla för framtiden, 10 p (boende, konsumentekonomi och
•
social gemenskap), (VFU 1 p)
•
Globalisering, 10 p (VFU 5 p)
•
Hälsoarbete i skolan, 10 p
•
Konsumtion och hållbar utveckling, 5 p
•
Kött i ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv, 5 p
•
Näring och Hälsa, 5p
•
Vetenskapliga perspektiv och metoder inom hushållsveten•
skap, 5 p
•
Fördjupningsarbete/Examensarbete,10 p
VFU ingår i inriktningen med 10 poäng. Didaktik ingår i varje delkurs och en särskild studieplan visar progressionen för didaktiken. De
valbara specialiseringskurserna har också en tydlig didaktisk anknytning (www.ufl.gu.se/lararutbildningen 2005-12-10 för kursplaner
inom inriktning. För kursplaner till specialiseringskurser, personlig
kom. 2005-12-27).
Institutionen för hushållsvetenskap. Uppsala Universitet
Hem- och konsumentkunskap A, 20 p
•
Mat, hälsa och hållbar livsstil, 9 p
•
Livet i hem och familj, 8 p
•
Verksamhetsförlagd utbildning, 3 p
Hem- och konsumentkunskap B, 20 p
•
Måltidsprocessen,10 p
•
Hushållens ekonomi, 3p
•
Verksamhetsförlagd utbildning, 7 p
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Hem- och konsumentkunskap C – fördjupning, 10 + 10 p
•
Metod och statistik, 5 p
•
Tentamen och seminarier, 5 p
•
Examensarbete, 10 p
Didaktik ingår inom varje delkurs i A och B kurserna. VFU ingår med
10 p inom inriktningen (Uppsala Universitet, Institutionen för hushållsvetenskap, Kom. E-post 2005-12-15).
Institutionen för kostvetenskap. Umeå universitet
Hem- och konsumentkunskap – kostvetenskap, 1–20 p
•
Från råvara till maträtt, 15 p
•
Verksamhetsförlagd utbildning, 5 p
Hem- och konsumentkunskap – kostvetenskap, 21– 40 p
•
Från råvara till måltid, 10 p
•
Verksamhetsförlagd utbildning, 6 p
•
Kost för olika grupper, 2 p
•
Integration, 2 p
Konsumentkunskap, 10 p (Nivå A)
•
Konsumenträtt, ekonomi och miljö, 5 p
•
Boendekunskap, 5 p
Hem- och konsumentkunskap – Specialisering (valbara kurser)
•
Idrott, fritid, kost och hälsa, 10 p
•
Kostsociologi, 10 p
•
Mat och media, 10 p
•
Måltidsservice med dietetik, 20 p
I kursmål anges mål för ämnesteori, didaktik och VFU. VFU ingår
med elva poäng och beskrivs i kursplanerna som moment inom 1–20 p
och 21–40 p (Umeå universitet, Fakultetsnämnden för lärarutbildning,
2005-12-07). Möjligheter att läsa metodkurs och att skriva uppsats
finns inom området kostvetenskap.
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4. Ordförandena
genom tiderna

Att vara ordförande i en förening innebär att vara föreningens ansikte
utåt och det medför mycket ideellt arbete. Det vittnar de ordföranden
som olika personer samtalat med och som detta kapitel handlar om.
De är också eniga om att det är ett arbete som ger mycket, både på det
professionella och personliga planet. I detta kapitel kommer vi att
presentera några av dem som tagit på sig ordförandeskapet sedan
Jubileumsboken (1956).
Greta Kastman, som var ordförande vid 50-årsjubileet, presenteras
genom att en intervju gjord av Gunnela Krosness och publicerad i
Hushållsläraren nr 4 1976 återges. Karin Fredriksson får en kort
presentation genom material hämtat ur samma tidning. Alice Melvinger har samtalat med en av sina elever från Seminariet för huslig
utbildning numera ordförande i ämnesrådet, Karin Hjälmeskog, AnneMarie Rehnman med sin före detta student Hedda Landfors, ledamot i
ämnesrådet. Monica Lirén-Wikander har ej haft möjlighet att delta i
ett samtal men hon har läst och kommenterat den presentation Karin
Hjälmeskog skrivit med hjälp av tidningen Hushållsläraren. Helena
Åberg, ledamot i ämnesrådet, har samtalat med sin kursare och tillika
ämnesrådets första ordförande Erja Lindmark. Karin Hjälmeskog har
skrivit om Gerd Magnusson utifrån tidningen Hushållsläraren. Margareta Grönqvist, nästa ordförande i ämnesrådet har samtalat med Karin
Hjälmeskog, Ingrid Cullbrand har skrivit en egen presentation och
slutligen följer en kort presentation av nuvarande ordförande, Karin
Hjälmeskog, också skriven av henne själv.
För att börja från början följer här en lista på dem som varit
ordförande sedan SSLF bildades 1906 och i HLR efter namnbytet
1963 fram till nedläggningen 1991:
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Kerstin Hesselgren 1906–1913
Ida Norrby 1913–1926
Ingeborg Wallin 1928–1936
Tilda Hansson 1936–1944
Ebba Virgin 1944–1947
Greta Kastman 1947–1962
Karin Fredriksson 1962–1965
Alice Melvinger 1965–1972
Anne-Marie Rehnman 1972–1982
Monica Lirén Wikander 1982–1991

Några förutvarande ordförande. Fr. v. främre raden: Ebba Virgin och
Greta Kastman, Bakre raden: Monica Lirén Wikander, Anne-Marie
Rehnman, Alice Melvinger och Karin Fredriksson
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Sedan Lärarförbundet bildades 1991 har följande varit ordförande i
det Ämnesråd som först benämndes ämnesrådet för kost och hushållning och nu, sedan 1999, Ämnesrådet för hushållsvetenskap:
Erja Laiho Lindmark 1991–1994
Gerd Magnusson 1994–1996
Margareta Grönqvist 1996–2002
Ingrid Cullbrand 2002–2005
Karin Hjälmeskog 2005–

Ur Hushållsläraren
nr 4 1976 s. 28–29:

Greta Kastman:
Hushållslärarna i ett
större sammanhang
av Gunnela Krosness

Greta Kastman, pensionär sedan tio år och HLR:s ordförande under
femton år (1947–1962) berättar i ett samtal med Hushållsläraren hur
skönt det är att få ”tycka alldeles för sig själv”, att slippa ta ställning.
Under åren 1953–1966 var Greta Kastman rektor vid Seminariet för
Huslig Utbildning i Stockholm. Nya ämnen kom till på hennes
initiativ: arbetsrationalisering, arbetsekonomi och familjekunskap.
Fysik, kemi och näringslära fick praktisk tillämpning i experimentell
matlagning.
Hushållslärare och f.d. rektor Greta Kastman var HLR:s ordförande
under femton år 1947–62. Under den långa perioden var det mycket
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som var ”kämpigt”. Lönefrågan var en stor och väsentlig fråga som
följde Greta Kastman hela tiden som ordförande. – Jag satt med i den
kommitté som behandlade övningslärarnas löner, men ingen lycklig
lösning kom till stånd under min ordförandetid.
Det var i facklärarförbundet som avvägningen inför andra kårer
måste göras. Det innebar ett stort ansvar. Det var nödvändigt att driva
frågorna med hänsyn till andra lärarkårer.
– Frågorna hade kunnat drivas hårdare i en ensam kår, säger Greta
Kastman som ändå erkänner att utan facklärarförbundet hade det varit
svårt att förhandla.
Måste man vara solidarisk med de andra?
– Ja, det var nödvändigt men svårt många gånger att ta ställning. Vi
hade ju varit mycket tveksamma till medlemskapet först. Vi gjorde
ändå rätt den gången vi gick med. SFL som det nu är uppbyggt har en
styrka gentemot sin motpart.
Förhandlingsarbete har alltid roat Greta Kastman därför att det
skärper förmågan att argumentera. Det kändes som en seger var gång
hon ”lyckades övertyga sin motpart”.
Din styrka har varit att Du fått människor att förändra synen på
hushållslärarkåren.
– Det har varit angeläget för mig att inte begränsa kåren, sätta
”skygglappar” på den. Det har varit viktigt för mig att placera in hushållslärarna i ett större sammanhang. Min fostran har gått ut på bredd
i synsättet.
Rejält samhällsarbete

Greta Kastman fick lära sig att kåren hade stora möjligheter inom
många områden och det har hon hela tiden arbetat vidare på.
– Utbildningen vid Ateneum där jag gick var redan då inställd på
ett rejält samhällsarbete. Huvudsaken för mig har varit att få bort tron
på att ”skolkökslärarinnan måste stå med en kastrull i handen”.
Att få över matlagningsarbetet på en kemisk och rationell grund,
att få fram att den s.k. fina matlagningen kan drivas som ett konsthantverk har varit viktigt för Greta Kastman. Men även till den finare
matlagningen måste rationella grunder läggas.
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Varför rationalisering?
– Som nyutexaminerad hushållslärare arbetade jag främst med
hemvård och tvätt. Under en tid arbetade jag på ett tvätteri i London
där man bedrev tidsstudier.
För Greta Kastman stod det snart klart att arbetsstudier kunde vara
till nytta för undervisningen. Grepp och redskap studerades och som
en följd inredningen i lokalen. Greta var med i den bostadsutredning
som Svenska arkitekters riksförbund tagit initiativ till.
Tillsammans med sina elever undersökte Greta Kastman arbetet i
ett kök, grepp och steg. Greta var med och bildade Hemmets forskningsinstitut. Hon gav sedan impulsen till arbetsutskottets arbete.
Den ledande tanken spann kring arbetsekonomi i undervisningen.
Tankarna fördes fram i otaliga radioföredrag.
Rationell hemvård och tvätt skulle fram. Under andra världskriget
reste Greta land och rike kring och höll föredrag om att spara dels på
textilier dels på tid.
Jakt på minuter
Greta Kastman höll vid ett tillfälle föredrag i USA och talade då om
hemarbetets rationalisering. Många hushållslärare från olika håll
ställde frågan: Men vad ska ni i Sverige göra med all den tid ni får
över? De var förvånade över jakten på minuter.
Trygghet i kunskap
Om fröken kunde förstå vad det är härligt att kunna sånt som man måste
göra (Rolf 10 år 1950).

Den repliken från en av hennes elever sammanfattar Greta Kastmans
pedagogik i ett nötskal: kan man en grund så blir man lugn och trygg
och då kan man ta ett ansvar. Tryggheten i arbetet har alltid varit
väsentlig för Greta och den tryggheten är sprungen ur kunskaper.
Skolans väsentligaste uppgift är att lära barnen få men viktiga
grunder (baskunskaper) och i det här fallet när det gäller hushållsundervisningen. – I dag när många föräldrar inte har tillräckliga kunskaper att förmedla till sina barn måste skolan ta över, anser Greta.
Sociala bakgrunden
– I min undervisning var det viktigt att också känna till den sociala
bakgrunden till de människor jag arbetade med. Hur skulle jag annars
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kunnat hjälpa dem? Det har på något sätt varit mitt ”ledmotiv” att
hjälpa och respektera individen. Varje människa har sitt individuella
uttryck.
HLR:s ordförande

Mellan åren 1947 till 1962 var Greta Kastman ordförande i SSLF.
– Vi som arbetade i den innersta cirkeln var goda kamrater. Vi var
inte inställda på att kritisera varandra. Det var en rolig kår att arbeta
med eftersom den var lyhörd för mycket som var nytt. Det gick lätt att
entusiasmera hushållslärarna.
Var lokalavdelningarna aktiva?
Ja, de var mycket aktiva. När vi gjorde enkäter mötte medlemmarna
upp till nära 100 proc. De var angelägna och satsade på sin förening.
Så ofta som möjligt for Greta Kastman ut till lokalavdelningarna
för att diskutera aktuella frågor. Det var ett behov för henne att
penetrera problemen ute på fältet. Under Gretas tid som ordförande
startade ordförandekonferenserna.
– Den som är ansvarig för en lokalavdelning måste ha fått
ordentlig information så att den vet vad det rör sig om. Det var nyttigt
att få igång diskussionen speciellt inför ett ombudsmöte. Det var ofta
så pressat under ombudsmötena att tillfälle inte gavs till frågor och
diskussion. Under ordförandekonferenserna fanns mer tid att
penetrera frågorna. Dessa konferenser var ett bra redskap i samarbetet
med kåren.
I dag klagas det ofta över att så få kommer till mötena.
– I dag är lärarna mer stressade. De orkar helt enkelt inte särkilt inte
de som bor i storstäderna. På min tid var människor inte så pressade.
Idag slits de mellan många olika ting. I storstadsområdena vore det
kanske idé med sektioner.
Är det inte jobbigast för de lite äldre lärarna?
– Man kan inte begära att de som fått sin utbildning för 30 år sedan
ska orka hänga med. Det kan vara svårt att gå ifrån sin auktoritära
lärarroll. Men det blir så mycket svårare för den lärare som inte kan
släppa sin auktoritet. Läraren ska vara fast utan att vara auktoritär i sin
undervisningssituation.
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Lättnad

Hur kändes det att gå i pension för tio år sedan?
– Det som jag upplevde och upplever som den största lättnaden är att
jag kan tycka alldeles för mig själv. Jag behöver inte längre ta
ställning till kåren i frågor som rör hushållslärarna eller något i
samhället som kan komma att påverka kåren. Jag behöver inte ha
pressen på mig: egentligen tycker jag så här men vad tycker de ifall
jag tycker så? Det är den största lättnaden. Jag är helt utan ansvar för
kåren.
Det har varit svårt att ta officiell ställning i sak. Men annars har
kårarbetet varit otroligt roligt tycker Greta Kastman. Arbetet har känts
stimulerande och roligt och det har absolut inte varit tungt.
Har du klippt av alla yrkesband?
– Jag bestämde mig för när jag slutade att klippa av allt, avsade
mig alla uppdrag jag hade. Vad jag gjort, det är färdigt.
Tiden går så fort att den erfarenhet som jag har skaffat mig under
mitt arbetsliv är till glädje enbart för mig själv, säger Greta Kastman.
Det som var giltigt då, gäller ej i dag, det som passar ungdomar
och barn då passar inte nu.
Men Greta gläder sig varje gång hon träffar f.d. elever och
kolleger. – Då känns det skönt att höra hur väl eleverna minns mina
metodiklektioner och vissa ting som de haft stor nytta av.
Annan väg

Greta Kastman är bestämd när hon säger att den yrkesverksamma
tiden är en överspelad period. Det klokaste för en pensionär är att gå
in på en annan väg lyder Gretas råd.
– Jag hjälper mina vänner när så behövs. Jag har alltid varit road
av sjukvård och det intresset har jag nu möjlighet att tillfredställa.
Mitt människointresse kan nu också få fritt spelrum. Jag kan ta
kontakter, jag kan umgås, jag kan roa mig och göra mycket som den
yrkesverksamma tiden tillät och jag har roligt!
– Inte en sekund har jag längtat tillbaka. Jag har haft ett roligt
arbetsliv. Jag har kanske haft det bättre än många dels därför att jag
varit frisk och just därför att jag haft roligt i mitt arbete. Det har aldrig
känts tungt. Jag har aldrig haft benägenhet att gruva mig utan jag har
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gått på huvudet i mina arbetsuppgifter, ibland i fortaste laget,
sammanfattar Greta Kastman med ovanlig klarsyn.
Har du medverkat till jämställdhet genom att Du delvis reformerat
seminarieutbildningen med nya målsättningar och nya ämnen?
– För mig har alltid jämställdhet varit en självklarhet. När jag arbetade
med pojkar försökte jag påverka dem som talade om ”jäntgöra”. I
yrkeskvinnornas samarbetsförbund arbetade vi hårt med de här
frågorna. De tankar vi kom fram till förmedlade jag omedvetet i min
undervisning och till de lärargrupper jag arbetade med.
Jag har alltid försökt lära mina elever på seminariet svensk
kvinnohistoria. Många av föregångskvinnorna skapade en respekt som
är nödvändig i jämställdhetens tidevarv.
Lite bittert känns det att veta att ämnet hemkunskap och vad det
kan ge inte riktigt har nått ut till alla ännu. Vi borde ha lyckats
förmedla hur viktig hemkunskapen är från jämställdhetssynpunkt.

Karin Fredriksson:
Stor i längtan ödmjuk
i gärning
av Karin Hjälmeskog

Vid ombudsmötet 1962 väljs Karin Fredriksson till föreningens
ordförande, där hon efterträder Greta Kastman, föreningens mång-
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åriga ordförande. Centralstyrelsens förslag upptog två kandidater och
Karin Fredriksson erhåller 26 av 39 avgivna och godkända röster.
Karin Fredriksson var vid tillfället känd inom kåren för sin
”arbetsvilja och skicklighet som sekreterare” som det står i rapporten
från ombudsmöten i Skolkökslärarinnornas tidning nr 6 1962.
Karin Fredriksson, född 1922, utbildade sig till hushållslärare
1946. Var huvudlärare (1951–61) och speciallärare i dietetik vid Statens seminarium för huslig utbildning i Stockholm. Hon studerade vid
Cornell University 1957–58. Under två perioder arbetade hon som
byrådirektör på SÖ, 1962–65 samt 1967–68. Efter det var hon rektor
vid S:t Görans gymnasium i Stockholm fram till pensionsåldern.
I ett kort anförande som nyvald ordförande betygar Karin
Fredriksson vid mötet sin starka vilja att göra sitt bästa i rollen som
ordförande. Det är svårt att efterträda Greta Kastman på ordförandeposten inom SSLF, förklarade hon vidare, men tackade varmt för
förtroendet. Hon hoppades att det som någon känd skald sagt om att
man oftast växer med uppgiften var sant och hon citerar icke
namngiven skald: ”Gör mig stor i min längtan men ödmjuk i min
gärning” (Skolkökslärarnas tidning nr 6 1962 s. 190)
I sitt anförande talar hon om betydelsen av att kåren tillsammans
arbetar med de många viktiga frågor som kåren och föreningen står
inför, inte minst genomförandet av skolreformen, d.v.s. grundskolereformen. Hon kan inte avge några löften, säger hon vidare, men
hon hoppas att kåren ska få: Ökade fortbildningsmöjligheter inom
landet, pedagogisk försöksverksamhet inom vårt ämnesområde, rättvisare lönesättning (ibid.). ”Och för detta vill jag arbeta!” avslutar hon
sitt anförande.
Förutom uppdraget som ordförande i HLR var Karin Fredriksson
vice ordförande i SFL 1962–65. Vidare var hon ordförande i
Stockholmskretsen av Svenska Yrkesutbildningsföreningen och
ledamot i ISR – Institutet för storhushåll.
Förutom föreningsverksamhet var Karin medarbetare i flera lärooch kokböcker, bland annat var hon huvudredaktör för Stora Kokboken. Dessutom startade hon tillsammans med Hjördis Frostenson
Mat för många Förlag AB, som bland annat utgav Kokbok för storkök
(1983), kokbok i form av kortlåda, den första boken i sitt slag som
också fanns på data, och utgavs även på norska.
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Under hela sin yrkesverksamma tid lade Karin stor vikt vid
yrkesutbildningarna och under sin tid som rektor vid S:t Görans
gymnasium verkade hon aktivt för att utveckla verksamheten där. Hon
visade stort intresse för eleverna och var en mycket omtyckt rektor av
såväl elever som lärare.

Alice Melvinger:
Ett liv med
hushållsvetenskap
av Karin Hjälmeskog

Jag träffar Alice en vårdag 2005 i hennes trevliga lägenhet i centrala
Uppsala. Så står hon där framför mig, min metodiklärare, från utbildningstiden i Uppsala. Pensionär sedan många år, men fortfarande
intresserad av det hushållsvetenskapliga fältet och utbildningen. Och
det är absolut inget fel på minnet. Hon berättar minnen från sitt yrkesliv, med detaljer som får mina egna minnesbilder att framstå som
mycket bleka. Här ska jag försöka återge lite av hennes berättelse.
Till jul 1939 var den då tjugosjuåriga Alice Mellvinger klar med
sin utbildning till hushålls- och handarbetslärarinna. Som bondflicka
från norra Östergötland hade hon inte så många valmöjligheter, men
ett tidigt intresse för broderi och uppväxten på en bondgård gjorde
hushålls- och handarbetslärarinna till ett möjligt val. Hennes realexamen var en tillräcklig grund, då studentexamen inte krävdes för att
komma in på seminariet. Fem terminer lång var utbildningen. Dess-
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utom krävdes förberedande erfarenheter vilket Alice fick genom en
lanthushållskurs, en kort husmorskurs och 15 månaders praktik i hushåll.
Som nyutbildad lärarinna tog hon steget ut i samhället i en orolig
tid. I september 1939 utbröt andra världskriget. Sexveckorskurserna i
hushållsgöromål drabbades av kommunernas besparingar. Alice fick i
alla fall ett kortare vikariat på den Lanthushållsskola där hon själv
gått, därefter var hon arbetslös ett par månader innan hon fick en tjänst
på Ekenäs ungdomsvårdsskola i Enköping. Där stannade hon i ett år.
Att hon slutade berodde på att dåvarande rektor vid Fackskolan, Anna
Schenström, ringde och frågade om hon ville ha arbete där och Alice
började därför sin långa bana vid fackskolan i augusti 1941 med en
veckas varsel. Där arbetade hon sedan med ett kortare uppehåll i slutet
av 50-talet och ett arbete i Norrköpings yrkesskola. Hon har inte bara
vigt sitt yrkesverksamma liv åt Fackskolan, hon har dessutom arbetat
fackligt i Hushållslärarnas riksförening, både lokalt och centralt.
Om fackskolan
På Fackskolan arbetade Alice först med husmorskurser och förberedande lärarinnekurser. Efter utflykten till Norrköping var det metodiken
som tog överhand. Trots att hon aldrig hade anställning i någon
folkskola eller fortsättningsskola har hon undervisat elever. Fackskolan ansvarade nämligen för undervisningen vid ett antal Uppsalaskolor: Rickomberga-, Rosendals-, Prinsens- och Sunnerstaskolan.
Några frågor låg Alice särskilt varmt om hjärtat och hon var
drivande för förändringar i utbildningen vid fackskolan. Hon ville ha
mer praktisk övningsundervisning. Hon ansåg att detta var en viktig
del av utbildningen och lade ner mycket tid på att få det bra. Hon var
också med i diskussioner om matlagningsundervisningen och vilken
roll näringsläran skulle ha för den. Hon berättar också hur hon upplevde att kraven på studenternas klädsel vid praktiskt arbete urholkades. Hon ville t.ex. att de skulle ha något på huvudet av rent hygieniska skäl.
En viktig fråga för Alice, som facklig ordförande, var att hushållslärarutbildningen skulle kunna vara en grund för akademiska studier.
Hon var med och uppvaktade utbildningsministern i frågan. Finland
var en av förebilderna där man tidigt krävde studentexamen för att bli
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hushållslärare. Under de sista åren som anställd vid Fackskolan fick
Alice uppleva hur skolan blev en del av universitetet under namnet
Institutionen för barnavårdslärare, ekonomiföreståndare, hushållslärare
och textillärare (BEHT). Detta medförde givetvis stora förändringar.
Om facket
1966 valdes hon att efterträda Karin Fredriksson som ordförande i
HLR. Egentligen hade hon då redan verkat som ordförande i ett år
eftersom Karin Fredriksson året innan mandatperiodens slut blev skolkonsulent på dåvarande Skolöverstyrelsen (SÖ) och fick då lov att avsäga sig ordförandeskapet. Hushållslärarföreningen var en stor förening med många medlemmar i en 20–30 lokalföreningar. Flera av dessa
representerade i styrelsen som hade 13–15 ledamöter. Ordförande var
hon fram till 1972, därefter satt hon kvar i styrelsen ytterligare två år.
Att engagera sig fackligt var en självklarhet för Alice Melvinger.
Den pedagogiska och den fackliga verksamheten ser hon som två
sidor på samma mynt. I arbetet på Fackskolan var uppdraget att
utbilda hushållslärare, i det fackliga arbetet handlade det om att skapa
goda förutsättningarna för lärarna i undervisningen, se till att de hade
bra lön och om att utveckla ämnet. Har man synpunkter på saker och
ting måste man finna vägar att kanalisera dem och göra något vettigt
med dem.
Hon funderar över omorganisation av den fackliga verksamheten
då HLR slogs samman med de andra ämnesföreningarna och bildade
Lärarförbundet. Kanske var det inte bra för ämnet. Som egen förening
kunde HLR starkare driva de ämnesspecifika frågorna. Att varje
lokalavdelning av HLR dessutom hade ett PR-ombud kan ha bidragit
till att kunskapen om ämnet var större då än den är idag.
En av de frågor som hon var med att driva inom facket var
lokalfrågan, det tog tid men hon anser att lokalerna blev bra till slut,
fyra köksenheter och ett hem-rum. Däremot, menar hon, användes
lokalerna inte alltid bra. ”Det var meningen att eleverna skulle kunna
arbeta självständigt, enskilt eller i grupp. Det var därför man skulle ha
hem-rummet med pentry och toalett”. Läroböcker var en annan fråga
där HLR försökte bidra till utveckling.
Ytterligare en annan fråga var timtalet. I mitten på 60-talet genomfördes ett upprop för mer hemkunskap. Varje lokalavdelning uppvak-
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tade ”sina” riksdagsledamöter. Man försökte också få in hemkunskap
i de lägre årskurserna, men det var svårt, speciellt i låg- och mellanstadieskolorna.
Alice Melvinger berättar också om arbetet med löner som ständigt
pågick inom HLR och Facklärarförbundet. Musik- och Bildlärarna låg
några lönegrader över hushållslärarna, slöjd- och särskollärarna. Förskollärarna ytterligare någon lönegrad lägre. Hon berättar att nuvarande statsministern, Göran Persson, under sin tid som utbildningsminister höjde upp vissa lågbetalda lärargrupper i syfte att göra
läraryrket mer attraktivt för unga. Hushållslärarna skrev till HLR och
beklagade sig över den dåliga stämning detta beslut skapat i personalrummen på skolorna. Men detta var efter Alice tid som ordförande.
En annan ständig facklig fråga var undervisningsskyldigheten.
Nordisk och övrig internationell verksamhet
Hennes engagemang för ämnet och lärarutbildningen gjorde också att
hon engagerade sig i nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning (NSH). Dessutom har hon deltagit i flera av IFHE:s världskongresser.
IFHE, berättar Alice, var från början endast aktiva internationellt.
Det var också föreningens uppgift. Den svenska staten avlönade
ledamöter för att de skulle representera Sverige i internationella
sammanhang. Men när Eva Börestam, för övrigt kusin till Alice,
utsågs till ordförande ökade den nationella verksamheten.
Om ämnet
Hemkunskapen, eller som det nu heter: hem- och konsumentkunskap,
tycker Alice är ett mycket viktigt ämne i skolan. ”Det handlar om att
förenkla vardagen. Allt är ju så mycket lättare om man kan”. Varför
ska man dela upp kunskap i fin och mindre fin – kunskaper om
vardagen behövs och det behovet har inte minskat, anser Alice. Men
fortfarande, liksom förr, finns frågor om varför ska man ha kunskap
om tvätt eller mat. Det finns ju att köpa, vad kräver det för kunskap?
Skolöverstyrelsen (SÖ) anordnade mycket fortbildning för varje
ämne. Varje ambitiös hushållslärare ansåg att fortbildning ingick i
deras skyldigheter och deltog varje sommar i fortbildningskurser. I
den utbildningen ingick också handledarutbildning för dem som tog

92

emot studenter från lärarutbildningarna. När SÖ slutade med dessa
kurser tog Seminariet över. Alice berättar om en veckoslutskurs vid
Skokloster ett år, om endagskurser och om samlingar med handledarna i början av varje termin.
Livet
Att arbeta med utbildning och fackligt, det blev Alice Melvingers liv.
Att vara ordförande i HLR innebar exempelvis resor till Stockholm tre
kvällar i veckan. Det fyllde hennes tid och blev därför även hennes
sociala liv. ”Arbete och fack fyllde tiden mer än väl” säger Alice, som
ändock är nöjd med livet. Kanske trivdes hon inte alltid med allt, men
i det stora hela var det roligt, intressant och det kändes viktigt.
Kaffet är urdrucket, det hembakta fikabrödet avsmakat och det är
dags att avsluta vårt samtal. Jag känner igen så mycket i det Alice
berättar. Om hur engagemanget i ämnet blir ens liv, hur viktigt ämnet
är och hur det inte känns roligt varje stund, men att det positiva ändå
överväger. Och jag känner igen frågorna: lokaler, timmar, läroböcker
m.m. Det känns inte helt lätt när jag mött henne och hört hennes
berättelse att gå Alice Melvingers fotspår, men precis som när hon var
min metodiklärare får jag ett uppmuntrande leende och hon förmedlar
känslan att jag klarar den uppgift jag tagit på mig. Och håller fackligt
arbete och engagemang för hem- och konsumentkunskapen mig så
ungdomlig som den gjort med Alice, så ser framtiden ljus ut.
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Anne-Marie Rehnman:
Resor, skrivelser och
vässade argument
av Hedda Landfors

Det är med stor förväntan jag en vacker höstdag går för att träffa min
”gamla” metodiklärare Anne-Marie Rehnman. Jag är glad över att hon
har tid att träffa mig, dagens pensionärer är som bekant mycket
upptagna. Hennes raska steg när hon öppnar för mig vittnar om att
hon inte är ”gammal”. Vi sätter oss i hennes vackra vardagsrum och
Ann-Marie börjar berätta om sitt liv som till stor del vigts åt huslig
utbildning och det fackliga arbetet.
Anne-Marie växte upp i Blattnicksele, ett litet men livfullt samhälle i Västerbottens inland. Hon bestämde sig tidigt, redan i femårsåldern att det var skolkökslärarinna hon ville bli. På övervåningen i det
hus hon växte upp i anordnades det sexveckors fortsättningskurs i
skolköksundervisning för flickor som inte gick vidare till läroverk
eller flickskola. Som barn vistades hon ofta uppe på övervåningen och
tyckte att det som försiggick där uppe var väldigt spännande. När det
så blev dags för Anne-Marie att välja yrke var valet inte särkilt svårt,
det var skolkökslärarinna hon ville bli.
För att täcka upp det enorma behov av skolkökslärarinnor som
rådde i Norrland den här tiden hade man i Umeå 1948, med landstinget som huvudman, startat ett provisoriskt seminarium i källarvåningen
på folkskoleseminariet. Anne-Marie började sin utbildning där 1949
och tre år senare blev hon skolkökslärarinna. Efter några års tjänstgöring bl.a. i Dorotea och Göteborg kom hon tillbaka för tjänstgöring på
seminariet som nu bytt namn till ”Seminariet för huslig utbildning”.
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Anne-Maries arbete på seminariet och hennes syn på ämnet
I början undervisade hon mest i matlagning och näringslära men när
seminariet förstatligades 1961 och hon blev huvudlärare för hushållslärarutbildningen kom hennes arbete efterhand allt mer att bestå av
administration och metodik. Vi diskuterar en stund olika arbetssätt
och hur skolan och pedagogiken har förändrats. Anne-Marie framhåller att samhällsförändringar ställer krav på nytänkande men att kärnan
i vårt ämne, utbildning för livet i hem och familj, består och att detta
fortfarande ställer krav på studenterna att de förutom vetenskapligt
underbyggda faktakunskaper också skall tillägna sig praktiska färdigheter. En käpphäst hon själv jobbat mycket för är att sammanföra teori
och praktik till en helhet, så dagens kursplan i ämnet, som framhåller
kunskap i handling är helt i hennes linje. Dagens skoldiskussioner
kring eventuellt införande av ”en skola utan timplan” ser hon med
fasa framför sig att det kommer att bli en huggsexa om tiden, där den
starkast med de vassaste argumenten är vinnare och där det gäller att
kunna sin kursplan väl. Vi tänker till båda två och inser att utbilda
HK-studenterna i argumentationsteknik inte skulle vara en så tokig
idé.
När hon ser tillbaka på sina yrkesverksamma år tycker hon nog att
det roligaste var i början av sin bana när hon undervisade praktiska
moment som matlagning och när hon var handledare för demonstrationsuppgifter, som på den tiden var ett nytt arbetssätt. ”Man fick ett
personligt möte som gjorde att man lärde känna studenterna bättre än
vid teoretisk undervisning.”
Anne-Maries fackliga engagemang
Under sina yrkesår arbetade Anne-Marie engagerat inom lokalföreningen i Västerbotten först som sekreterare och senare även som ordförande. Anne-Marie blev så småningom invald i SSLF:styrelse och
1972 tog hon över ordförandeposten efter att däremellan suttit med i
arbetsutskottet.
Hon minns tiden i HLR:s styrelse och arbetsutskottet som en rolig
och stimulerande tid. ”Man lärde sig så mycket av varandra när man
träffades och diskuterade ämnet och fackliga frågor. Men det var
också ett krävande uppdrag. Den här tiden fick man varken tid eller
ekonomisk ersättning för det fackliga uppdrag man hade utan fick ta
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av sin privata tid för att kunna engagera sig”. Uppdraget i styrelsen
och arbetsutskottet innebar en hel del resor till Stockholm och tack
och lov så fanns det bra flygförbindelser från Umeå. Hon kunde starta
sin resa i Umeå vid 16-tiden på eftermiddagen, landa på Bromma, åka
buss in till centrum, avverka ett möte och sedan resa åter till Umeå vid
23-tiden. Hushållslärarnas riksförening (HLR) som föreningen bytte
namn till 1963, hade en egen möteslokal på Drottninggatan så när
Brommabussen var framme i Stockholm så var hon snabbt på plats
och kunde arbeta effektivt några timmar, på plats fanns också en
anställd kontorist på deltid som kunde bistå med praktisk hjälp av
olika slag.
Anne-Marie satt senare också med i facklärarförbundets styrelse
som vice ordförande och då hade hon nedsättning i tjänsten. Hon ville
inte släppa sin tjänst helt utan behöll 25 % tjänstgöring på hushållstextil och barnavårdslärarutbildningen (HTB) som det nu hette.
Anne-Marie tänker tillbaka på tiden och vilka fackliga frågor de
arbetade med, och kan genom att hon fortfarande läser Hushållsvetaren och håller sig à jour med ämnet, jämföra och reflektera över att
många av de frågor som debatteras livligt idag och som ämnet fortfarande kämpar med var det som man då och även i starten av SSLF i
början på 1900-talet lade mycket tid på. Kampen om resurser i form
av tid, lokaler och gruppstorlekar har tagit mycket tid i anspråk, men
även kampen för lärarnas tjänstgöringstid och löner. Anne-Marie delar
med sig av ett dokument som hon haft som underlag vid ett ombudsmöte i slutet av 60-talet. Där står att läsa följande:
Vi vet alla att skolans läroplan skall ses över och även för gymnasieskolan är en översyn aviserad. Det blir viktiga och resurskrävande arbetsuppgifter för HLR att få sina krav tillgodosedda vid dess läroplansöversyner. All lärarutbildning är också under utredning och kommer därför
också att vara ett viktigt område att arbeta med. Likavärderingen av våra
ämnen i jämförelse med s.k. läroämnen är ett viktig arbetsområde, det
skall vara samma lön om man undervisar i hemkunskap eller i biologi.
Våra lärarutbildningar skall jämställas med lärarhögskolans lärare. Vi
skall ges samma möjlighet att bedriva en kvalitativt god undervisning
som andra lärargrupper. Det innebär att vi skall ha samma tidsutrymme
för vårt för- och efterarbete samt enskilda arbete som andra lärargrupper!

I november 1968 tillsattes lärarutbildningskommittén (LUK). Den
fick bl.a. i uppdrag att anpassa utbildningen av praktisk-estetiska

96

ämnen till denna reform. 1972 föreslog utredningen bl.a. utbildning av
tvåämneslärare. Bakom direktiven till LUK låg reformeringen av
grundskolan, Lgr 69. Hushållslärarutbildningen skulle nu också ge
kompetens i tillvalsämnet ekonomi men även gymnasiereformen 1971
med införandet av konsumtionslinjen spelade en viktig roll i tillkomsten av nya kursplaner för hushållslärarutbildningen. Januari 1978
infördes ett försök med tvåämnesutbildning omfattande 160 poäng i
Umeå och denna pågick parallellt med ettämnesutbildningen på 120
poäng ända fram till hösten 1989.
Slutet av 70-talet och början av 80-talet fortsatte att präglas av
förändringarnas vind, högskolereformen genomfördes och i juli 1977
överfördes seminariets utbildningar till Umeå Universitet, HTBinstitutionen såg dagens ljus och Lgr 80 infördes i grundskolorna.
Arbetet med olika utredningar, nya läroplaner och kursplaner har
gått som en röd tråd i Anne-Maries fackliga arbete och arbetet med
motioner och remissvar har upptagit mycket tid.
Hon tänker tillbaka på den tiden och minns att det var många svar
som skrevs om innan man var nöjd och kunde skicka iväg dem, på
den här tiden fanns ju ingen dator där man snabbt kunde klippa och
klistra och ångra det som blivit fel utan vid minsta felstavning på
skrivmaskinen så fick man börja om från början igen. Vi konstaterar
att den tekniska utvecklingen gått framåt, borta är blåstencilens tid
men med utvecklingen har det följt andra belastningar för dagens
lärare i stället, inte minst all e-posthantering på datorn!
Jag säger adjö och tackar för en trevlig pratstund och Anne-Marie
skyndar vidare med sina åtaganden. Som ordförande i Rädda Barnens
lokalförening i Umeå har hon bråda tider med arrangerande av kurser,
konferenser och den stundande julmässan!
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Monica Lirén Wikander:
Ordföranden som traditionsbärare och ansikte utåt
av Karin Hjälmeskog
Monica Lirén Wikander efterträder Anne-Marie Rehnman som ordförande 1982 och kom att bli HLR:s sista ordförande. Hon verkade som
ordförande i ungefär tio år fram till föreningens nedläggning 1991.
Monica är född i Holmsund utanför Umeå och examinerades från
seminariet i Umeå 1956. Hon arbetade sedan både i grundskola, gymnasieskola och med multihandikappade elever vid folkhögskola.
I början av 1960-talet väcktes hennes intresse för yrkes- och
ämnesfrågor och därmed också för fackliga frågor. Hon arbetade då i
Härnösand och det var där hon började sin fackliga bana som styrelsemedlem i HLR-kretsen där. Efter att ha flyttat till Piteå blev hon
kretsordförande i Norrbottenskretsen. Samtidigt är hon aktiv i SFL:s
lokalavdelning i Piteå. Från 1969 är hon en av medlemmarna i HLR:s
föreningsstyrelse. 1980 flyttar hon söderut till Stockholm. Hon läser
40 poäng pedagogik vid Uppsala universitet och arbetar sedan i olika
grundskolor i Stockholm. Från 1986 är Monica ordinarie ledamot i
SFL:s förbundsstyrelse. Vid ett flertal tillfällen anlitas hon som ordförande vid SFL:s kongresser.
Att vara ordförande i en förening är att vara traditionsbärare, säger
Monica i en presentation av styrelseledamöter (Hushållsläraren nr 6
1988). Man måste arbeta med alla sidor av föreningsverksamheten,
sätta sig in i alla nya förslag och känna vägarna till hur man för fram
medlemmarnas intressen. Det betyder också att vara föreningens
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ansikte utåt och delta i konferenser och debatter. Pappersexercisen,
som man brukar säga, är omfattande. Det är kallelser som ska skrivas,
yttranden sammanställas, dagordning och frågor till sammanträden
ska förberedas, protokoll ska skrivas ut och protokoll ska läsas. Eftersom Monica dessutom var ledamot i SFL:s styrelse har hon arbete där,
och många frågor från HLR som ska rapporteras till föreningsstyrelsen.
HLR har vid den tid Monica är ordförande kansli vid Klara Norra
Kyrkogata mitt i centrum. Kansliet delas med tidningen Hushållsläraren och ligger dessutom i samma hus som SFL:s kansli. Kvarteret
där kanslierna låg är väl kända för Stockholmare och besökare i staden
genom att Vete-kattens kafferum ligger där. ”Förbundet [SFL] äger
kvarteret där också Vete-kattens välkända kafferum ligger i hörnet
mot Kungsgatan och sprider sina frestande dofter i trapphuset. Nils
Ferlin har kärleksfullt beskrivit Klarakvarteren, liksom kändisar som
Strindberg, Blanche och Siwertz. Mycket har förändrats i denna stadsdel under senare tid och fortfarande mullrar grävskoporna i Klara”. Så
beskrivs kansliets omgivningar i en artikel 1986 (Hushållsläraren nr 8,
s. 12). Ännu mer har förändrats sedan dess, och Lärarförbundet har
numera sina lokaler i Lärarnas hus på Stora Essingen.
Om det finns någon fråga som är viktigare än andra är hon tveksam
till. Alla HLR-frågor har tyngd, men det kan variera över tiden, säger
hon. Men lärarutbildning och utveckling av undervisningsmetodiken
ligger henne varmt om hjärtat. I en artikel i Hushållsläraren 1986 lyfter hon fram det positiva med förslaget till en ny lärarutbildning som
innebär att det endast ska finnas två typer av grundskolelärare, tidigare-lärare och senare-lärare. Det, tror Monica, leder till att de sociala
orättvisorna i skolan ska försvinna. Övningslärare är då ett minne
blott. En rent facklig fråga gäller tjänsteunderlag. Hon nämner i
nämnda artikel behovet av att finna nya arbetsfält för lärarna med
kompetens i hemkunskap, som ämnet då hette i grundskolan. Dels
måste vi se till att det är utbildade lärare i ämnet som undervisar även
de yngre barnen – ett problem som är lika aktuellt nu på 2000-talet
dessvärre. Dels borde landstinget vara intressant med ökade satsningar
på förebyggande friskvård, liksom kommunernas socialförvaltningar,
menar Monica. Eftersom Monica är ordförande fram till bildandet av
Lärarförbundet kommer dock mycket tid att läggas på organisa-
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tionsfrågor. Att se till att hushållslärarnas ämnesfrågor får en stabil
plattform i det nya förbundet, blir något Monica prioriterar som ordförande de sista åren på åttiotalet.
Tidningen Hushållsläraren medför också en del arbete, säger Monica. I varje nummer skriver ordföranden i HLR en ledare, den och
hela tidningen utgör en viktig länk mellan HLR:s styrelse och medlemmarna. Kontakten inom föreningen, mellan medlemmar och mellan kretsar ser Monica som den viktigaste faktorn för att HLR ska
kunna utvecklas.
Ordförandeskapet i HLR tar tid. Så mycket tid över till fritidsaktiviteter och de andra intressena som musik och körsång blir det inte
för Monica under åttiotalet. Hinner jag inte sjunga själv så hinner jag i
alla fall lyssna på musik, säger Monica. Men tiden som ordförande var
också berikande.

Erja Lindmark:
Att lobba för hem- och
konsumentkunskap
av Helena Åberg
Som nybliven medlem i Ämnesrådet är det spännande att få uppgiften
att intervjua dem som gått före i det fackliga arbetet. Erja Lindmark
var Ämnesrådets ordförande under åren 1991–1994. Jag åtar mig med
glädje uppgiften att göra intervjun med Erja. Vi var studiekamrater på
hushållslärarutbildningen i Uppsala under slutet på 70-talet och därför
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känner jag mig extra nyfiken på hennes jobb i Ämnesrådet men också
på hur hon tänker idag kring sitt yrkesliv.
Rektor med hälsa på agendan
Idag arbetar Erja som rektor på en gymnasieskola i Enköping. Hon är
en av fyra rektorer på en skola med 1500 elever. Som rektor har hon
totalansvar för utbildning, personal och ekonomi. Hälsofrågorna i
skolan ligger Erja varmt om hjärtat och hon berättar om olika projekt
hon satt igång. Hälsofrämjande skola på gymnasiet, anti-tobaksarbete,
anti-drogarbete, alkohol och trafik och stresshantering är exempel på
teman i de projekt hon initierat. Att vara rektor är ett jobb som aldrig
tar slut, men Erja har lärt sig att sätta gränser. Tidigare arbetade hon
för mycket men nu har hon lärt sig att prioritera andra delar i livet.
Hon har lärt sig att som rektor måste man inte göra allting själv. Hon
berättar att hon precis i dagarna anställt en friskvårdsterapeut som
skall hjälpa till med arbetet att ta fram en policy för det hälsofrämjande arbetet i skolan.
Yrkesval, karriär och engagemang
Efter att vi pratat en stund om nuet ber jag Erja berätta lite om sin
bakgrund och om vad som låg bakom hennes yrkesval då i slutet på
70-talet. Erja säger att hon efter studenten läste pedagogik och lite
språk på universitetet. Hon provade också på yrkeslivet men efter att
ha jobbat som servitris en tid fann hon att intresset för mat växt
samtidigt som de sena kvällarna blev mer påfrestande. När Erja tänkte
på sin framtida yrkesinriktning lockade kombinationen barn och mat.
Valet att utbilda sig till hushållslärare var logiskt.
Efter utbildningen jobbade Erja i Stockholms grundskolor i 15 år.
Hon hann också med att jobba ett år som lärarutbildare och ett år som
lärare på gymnasiet. Efter 12 år som lärare kände hon sig mogen för
nya utmaningar och började en distansutbildning vid Skolledarhögskolan i Örebro. Detta vid sidan av sitt heltidarbete som lärare och
tvåbarnsmor. Skolledarutbildningen kompletterade hon sedan med den
statliga rektorsutbildningen. Sedan 1994 har Erja arbetat som skolledare, först i grundskolan och sedan i gymnasieskolan.
Jag frågar Erja vad hon brinner för idag. Vilka uppgifter tycker hon
är viktiga i sitt nuvarande skolledarjobb? Svaret kommer snabbt och
det är tydligt att hon ser många angelägna uppgifter. Bland det hon
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nämner är utveckling av Skolans hotell- och restaurangprogram. Röda
villan är arbetsnamnet för den verksamhet man startar till hösten för
elever som slutat grundskolan men som av olika anledningar inte
bedöms klara att börja någon gymnasieutbildning direkt. Många elever mår dåligt, har dåliga betyg och behöver en möjlighet att komma
ikapp med sig själva. I Röda villan ska vi bereda plats för 15 elever
under ett förberedande år för gymnasiet. Tanken är att de ska laddas
med motivation att ta sig an gymnasiestudier. Verksamheten kommer
inte att likna vanlig skolverksamhet utan här skall man syssla med allt
möjligt som hör till det dagliga livet som att laga mat måla, rensa och
sköta trädgården. Anställda kommer att vara föreståndare, husmor/husfar, socialsekreterare och fritidspedagog. Någon lärare i hem- och
konsumentkunskap har man inte tänkt sig. Inte än så länge, säger Erja
– det är för dyrt.
Tankar om hem- och konsumentkunskapens utveckling och roll
Erja har inte undervisat i hem- och konsumentkunskap på 10 år och
tycker därför det är svårt att ha synpunkter på ämnets roll idag. Under
sin utbildningstid kändes ämnet mycket mer teoretiskt än det sen fick
bli ute i skolan, tycker hon. Jag märkte snart att teorin måste bakas in i
praktiken. Under åren blev min undervisning mer och mer inriktad på
de praktiska momenten. Matglädjen och medvetenheten som god
konsument fick stå i fokus. När Erja reflekterar över vad som behövs
idag konstaterar hon att ”livsmedelsindustrin producerar ju fantastiska
halv- och helfabrikat idag så jag tror inte vi behöver lära ut hur man
kokar buljong från köttben idag. Vi kan välja mellan fonder till den
ena maträtten efter den andra”. Erja tror att positiv påverkan och
kunskaper om näringsriktiga val är viktigt idag och att undervisa om
sambanden mellan kost, motion och hälsa. Med kloka val kan vi påverka vår hälsa, säger hon.
Samarbete över ämnesgränser är viktigt tycker Erja och det var
något som hon aktivt försökte åstadkomma under sin tid som lärare.
Bland annat försökte hon ta initiativ till samarbete med lärare i t.ex.
biologi och idrott men konstaterar att det inte alltid var så lätt. Initiativen togs inte alltid på allvar. Själv gjorde hon vad hon kunde genom
att t.ex. integrera matematikundervisning i hemkunskapen eller genom att ibland undervisa på engelska.
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Om det fackliga arbetet
Jag ber Erja tänka tillbaka på sin tid i Ämnesrådet. Vilka frågor var
aktuella och hur jobbade man? Erja berättar om en tid då man
befarade att timunderlaget för hemkunskapen skulle minska. Med
anledning av detta uppvaktades bland annat Skolverkets dåvarande
generaldirektör Ulf P. Lundgren. Vi gjorde uttalanden till pressen om
hemkunskapsämnets betydelse i en tid då bara idrottsämnet syntes i
media. Idrottslärarna fick väldigt starkt stöd från olika håll minns
Erja. Vid ett tillfälle ordnade Ämnesrådet en presskonferens för att
sprida kunskap om ämnet.
Vi hade också kontakter med riksdagledamöter som skulle motionera om ämnet. ”Jag kommer ihåg att jag både skrev förslag och
korrekturläste motioner. Egentligen handlade väldigt mycket om lobbying. Att upprepa budskapen om vårt ämne och dess betydelse”.
För att lyckas med arbetet krävs naturligtvis stöd. ”Ämnesrådets
ständige sekreterare” under Erjas period var Anders Wrigert. Han var
en riktig bundsförvant och så hade han ju direktkontakter med förbundsledningen, säger Erja. När jag frågar om tidningens betydelse är
hon inte lika säker. ”Vilken roll tidningen hade som opinionsbildare
kan jag inte uttala mig om men den levererades ju till de redan frälsta.
Jag som Ämnesrådets ordförande hade inte samma inflytande över
tidningen som tidigare ordförande haft”, säger hon.
Ämnesrådet var inte så aktivt i det internationella arbetet på hennes
tid säger Erja och som hon minns det deltog man inte i IFHE:s arbete.
Erja var själv en gång på en nordisk konferens men annars sköttes
nordiska arbetet av NSH, som Erja minns det.
Hem- och konsumentkunskap från en skolledares perspektiv
Till sist är jag nyfiken på hur Erja ser på ämnet nu efter att ha arbetat
som skolledare i flera år. ”Jag är inte lika fanatisk längre när det gäller
hemkunskap. Tidigare tyckte jag det var skolans viktigaste ämne. Idag
anser jag att svenska är det absolut viktigaste ämnet – för alla och på
alla stadier. Utan språket är man handikappad”.
På Erjas gymnasieskola arbetar för närvarande fem hushållslärare,
tre på särskolan och två på hotell- och restaurangprogrammet. Jag är
fortfarande bestämd när det gäller behörighetskraven, säger hon. Det
förslag om att införa hem- och konsumentkunskap i gymnasiet som
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lagts av regeringens utredare Stefan Edman känner inte Erja till. Jag
berättar kort om förslaget och märker att Erja närmar sig frågan som
en rektor. Hon funderar först över de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Hemkunskap kräver speciallokaler, menar
hon, och när vi är under kommunalt ansvar blir detta mycket svårt att
lösa.
Erja har ju pratat om lobbying som en viktig uppgift för Ämnesrådet under hennes tid. Som medlem i Ämnesrådet idag känner jag att
detta fortfarande är en mycket viktig uppgift. Jag frågar Erja vad hon
tror att vi som är aktiva idag kan göra för att öka rektorers kunskap
om och intresse för vårt ämne. Erja har inget direkt svar på frågan.
Hon lovar återkomma när hon tänkt lite mer. Jag skickar henne den
nya broschyr om hem- och konsumentkunskap som Ämnesrådet tagit
fram tillsammans med Lärarförbundet. Efter ett par dagar återkommer
Erja och säger: ”Dels tycker jag att ni kan skicka den fina broschyren,
som du skickade till mig, till alla rektorer. Vad jag också tror går hem,
det är att poängtera sambandet mellan kost-idrott-hälsa och skolprestationer”. Vi i Ämnesrådet tackar Erja för råden. Vi skall allvarligt
överväga dem.

Gerd Magnusson:
Det lokala engagemanget
i centrum
av Karin Hjälmeskog

Gerd är uppvuxen i Fjärås i Halland och utbildades till hushållslärare i
Göteborg. Hon arbetade som hushållslärare i många år i Vänersborg.
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Under ett år verkade hon också som konsumentvägledare i samma
stad. Gerd hade uppdrag inom Facklärarförbundets lokalavdelning i
Vänersborg redan 1968. Det fackliga engagemanget ledde vidare till
att hon blev styrelseledamot inom lärarförbundets lokalavdelning i
Vänersborg. Hon var också lokalombud på Torpaskolan i Vänersborg.
När Gerd Magnusson från Trollhättan tillträder som ordförande för
ämnesrådet kost och hushållning blir det för en kort period. Under
endast ett år kan vi läsa hennes rapporter från ämnesrådet i tidningen
Hushållsvetaren.
I den första rapporten (nr 1 1995) poängterar hon att kampen för
ämnet inte är över bara för att ämnet blev kvar som obligatoriskt
ämne, trots dåvarande utbildningsministerns idéer om att hemkunskap
och barnkunskap skulle kunna erbjudas som frivilliga ämnen. Kampen
har bara gått in i en annan fas. Timplanen är ännu ej beslutad och
Gerd påtalar hur diskussionen bland annat kommit att handla om när
under skoltiden timmarna i hemkunskap ska förläggas. Målen måste
förstås vara målen för ämnet enligt kursplanen, men samtidigt är det
förståeligt att många tvekar till att lägga timmar i årskurs 1–6 eftersom
det i allt för hög grad är andra än lärare med ämneskompetens som
där tar hand om ämnet.
I sin andra rapport (nr 3 1995) tar Gerd upp diskussionen om
ämnesrådet och den förändring för kåren det inneburit att den egna
föreningen, HLR, är borta och att det på centralnivå endast finns ett
råd. Meningen är, säger hon, att uppgifterna att arbeta med de delar av
lärarförbundets program som rör rådet och med andra frågor förbundet
hänskjuter till dem ska utföras på högst fyra sammanträdesdagar under
ett år. Ämnesrådet för kost och hushållning fungerar dessutom som
redaktionsråd till tidningen Hushållsvetaren. Dessutom har rådet en
tjänsteman på förbundet som fungerar som sekreterare och som
kontaktlänk till förbund och kansli. Hon tror att många lärare saknar
det kontaktnät som tidigare fanns genom HLR och att det kan
medföra att tidningen fyller en ännu viktigare funktion nu, än tidigare.
Kåren har en tradition att samverka och engagera sig från tiden i HLR
och Gerd menar att det nu är andra instanser man ska vända sig till:
• Styrelsen i den egna lokalavdelningen av Lärarförbundet
• Skolmyndigheterna (då Skolverket)
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• Politikerna i utbildningsnämnden eller motsvarande som ansvarar för skolfrågorna i kommunen
• Gruppledarna i de politiska partierna
• Konsumentvägledaren och politiker i konsumentnämnd om
sådan finns
• Styrelsen i hem- och skolaföreningen på orten
Lobbyister måste vi alla vara, tidningen kan vara ett sätt att sprida
idéer till varandra om hur vi kan gå tillväga, menar Gerd.
Att frågor om lärarutbildningen är angelägna för Gerd märks i den
tredje rapporten där hon rapporterar från ett Ämnesrådsmöte förlagt
till lärarutbildningen i Uppsala. Studierektor och lärarstuderande från
utbildningen medverkar. Diskussionerna blir som vanligt intensiva
och Gerd avslutar sin rapport genom att visa på de kontraster det
ibland kan innebära att arbeta fackligt:
Efter ett intensivt sammanträde skiljs vi åt och far hem till våra olika
landsdelar för att på morgonen därpå återigen vara på plats bland eleverna (Hushållsläraren nr 4 1995 s. 7).

Och det var bland eleverna Gerd trivdes bäst och hon arbetade hela
sitt yrkesverksamma liv med att utveckla ämnet och värna om eleverna. Gerd var en rättrogen, pålitlig och omtänksam person som lade ner
mycket tid på arbete bland annat på att engagera medlemmarna i
lokalavdelningen. Gerd hade ett stort miljöintresse och var engagerad
i Trollhätte-kretsen av Svenska Naturskyddsföreningen. Vi minns hennes entusiasm och hennes värnande om både ämnet och eleverna.
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Margareta Grönqvist:
Engagemang i gyllene
såväl som turbulenta tider
av Karin Hjälmeskog
Ett samtal om hem- och konsumentkunskap och hushållsvetenskap
med Margareta Grönqvist är alltid engagerat och fyllt med virvlande
tankegångar och frågor. Så också denna gång. Vi börjar i ett för hemkunskap så framgångsrikt 1960-tal och landar i hur politiskt brännbart
hem- och konsumentkunskap tycks vara idag.
Margareta gick ut i den sista årskullen vid utbildningen i Umeå
som examinerades som skolkökslärarinnor. Det var 1963. Ända sedan
hon själv gick i realskolan och undervisades i hemkunskap och hushållsgöromål har det inte rått någon tvekan för Margareta att det är
huslig utbildning hon ska arbeta med. Särskilt hushållsgöromål ledd
av en omtyckt lärarinna, inspirerade Margaretas yrkesval. Och det har
hon aldrig ångrat.
Efter utbildningen arbetade hon många år som lärare i hemkunskap
i grundskolan i Enköpings kommun, innan hon slutligen sökte sig till
hemkommunen Uppsala. Mycket snart fick hon en tjänst vid Institutionen för BEHT och hennes långa karriär som lärarutbildare har tagit
sin början. Innan dess har hon också hunnit läsa in kompetens som
kemilärare på B-avdrag. Studier som snarast stärkt hem- och konsumentkunskapen för Margareta, ”så mycket i det dagliga livet som
ämnet fokuserar handlar ju om kemi” säger hon.
Under tiden som lärarutbildare har hon då och då återvänt till
grundskolan med projekt som handlat om hemkunskap på låg- och
mellanstadiet, som undervisande lärare i hemkunskap och som ledare
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för det nyskapande undervisningsprojektet och tävlingen Klara skivan.
Det fackliga engagemanget har varit långlivat. Hon har varit aktiv
både i Hushållslärarnas riksförening på lokal nivå och senare i ämnesrådet, först som ledamot och sedan som ordförande.
Det gyllene 1960-talet
Det var tryggt och tämligen enkelt att vara hushållslärare på sextiotalet, säger Margareta. Efter lång och segdragen kamp var ämnet
hemkunskap obligatoriskt i grundskolan. Ingen ifrågasatte vare sig
ämnet eller kunskaperna det står för. Förutom som obligatoriskt ämne
förekom hemkunskap som tillvalsämne i årskurs 8 och 9 samt som
hushållsteknisk linje i årskurs 9. Hemtekniska termins- och årslånga
kurser och lanthushållsskolor var populära och så småningom kom
konsumtionslinjen. Lärarutbildningarna för hushållslärare var populära och många examinerades varje år och gav sig ut i skolan men
också i många andra verksamheter som provkök, industrin m.m.
Margareta minns sextiotalet och långt in på sjuttiotalet som gyllene år
för den husliga utbildningen.
Huslig utbildning ifrågasatt
Runt mitten av 1980-talet vände det och konsumtionslinjen och kunskapsområdet som helhet ifrågasattes av alla, tycktes det. Samtidigt
tog det ett tag innan kåren själv riktigt förstod ifrågasättandet på
allvar, minns Margareta. Kåren kände sig trots allt rätt trygg, HLR var
en stark förening med rimliga resurser, kåren fanns representerad på
olika håll så som på SÖ etc. Så småningom skedde ett uppvaknande
och hon minns både åttio- och nittiotalen som oerhört aktiva stridbara
årtionden.
Konsumtionslinjen upphörde och när sedan ämnet hemkunskap i
grundskolan ifrågasattes i december 1991 av utbildningsminister Beatrice Ask, kändes det som om hela ämnesområdet höll på att tillintetgöras. Myten om att ämnet även skulle försvinna på grundskolan
fanns kvar hos många studenter under hela 90-talet.
När hushållslärarna bildligt talat kastades ut från gymnasieskolan
tillsammans med konsumtionslinjen var det inte längre relevant med
en lärarutbildning som gav behörighet för både grundskola och gymnasiet. Hushållslärarutbildningen ersätts nu av en grundskollärarutbildning med inriktning hemkunskap. En ny okänd lärarutbildning
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som nästan inga sökte. Det leder förstås till en kraftig dränering av
både kunniga lärarutbildare och lärare inom området.
Mot och med Lärarförbundet
Här står vi nu i början av 90-talet, säger Margareta. Vem bryr sig? Vi
finns inte representerade på några skolmyndigheter eller departement.
Vilken kunskap om kunskapsområdet har de som fattar beslut om
ämnet i skolan, vet de att vi finns? Inte heller finns någon kraftfull
facklig organisation som kan verka för saken. Utvecklingen där har
gått från en självständig organisation, med en halvtidsanställd ordförande och starka lokalföreningar, till ett rådgivande organ inom
Lärarförbundet som på cirka fyra arbetsdagar per år ska fungera som
rådgivande gentemot förbundets styrelse. Det har verkligen skett ett
systemskifte från centralisering till decentralisering. Skapandet av
ämnesråden var tänkta att innebära en ökad lokal verksamhet.
Det tar tid att skapa nya organisationer. Det nytillsatta ämnesrådet
önskar i tidigt nittiotal en mer självständig roll i relation till förbundsstyrelsen, och det är en relation som utvecklats. Det är inte lätt för den
enskilde medlemmen att förstå vad omorganisationen innebär och
Margareta skriver om och om igen i tidningen Hushållsläraren om
betydelsen av det lokala arbetet.
Det är under den här turbulenta tiden som Margareta inser att det
är genom S-IFHE (Svenska sektionen av International Federation for
Home Economics) som hushållslärarna kan agera självständigt. Det är
en stor börda för en ideell organisation, vars verksamhet helt drivs på
ideell basis utan exempelvis det statliga stöd organisationen haft tidigare. Margareta är lärarförbundets representant i S-IFHE under åren
1991–2002.
Nittiotalet blev ett turbulent årtionde, berättar Margareta. ”Jag kom
till insikt om att jag måste kämpa och agera i samarbete med andra för
det jag tror på.” Det blir en kamp hon också för tillsammans med
andra inom Lärarförbundet. Det är kampen för ämnesrådets ökade
handlingsutrymme, kampen om ämnesrådets namn (ämnesrådet för
kost och hushållning), kampen om tidningens namn och om innehållet
i förbundets utbildningspolitiska program.
Ämnesrådet kom att bli ett mycket aktivt råd som utvecklar mycket
goda kontakter med förbundsstyrelsen och vars arbete stöttats av
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intresserade och duktiga sekreterare. Först Anders Wrigert, sedan Jan
Forsell. Men att det hänger på rådet själv, och att det inte går att vänta
på att någon frågar efter ens åsikt, har rådsmedlemmarna fått erfara.
Rådet har förbundet med sig i många frågor. Det gäller exempelvis
kampen för att ämnet ska bli kvar som obligatoriskt i grundskolan,
behovet av satsningar på specialutrustade undervisningslokaler och i
frågan om namnbytet i och med revideringen av kursplanen 2000.
Dessutom har de synpunkter som rådet lämnat på remissyttranden och
liknande ofta fått gehör. Lärarförbundet har också stöttat med en del
material. Exempelvis var Margareta med om att ta fram broschyren
Hemkunskap och hushållning genom alla skolformer – från grundskola till högskola. Ett stort arbete lades också ner på att försöka få till
stånd en folder om lokaler. Lärarförbundet menade att ska en dylik
skrift få genomslag behöver det den tyngd, en samverkan mellan de
båda lärarfacken och Kommunförbundet kan ge. Dock föll hela idén
på att Kommunförbundet till slut backade ur.
Från hemkunskap till hem- och konsumentkunskap
Kursplanen för hemkunskap i grundskolan revideras i slutet av nittiotalet. Det är Margareta Grönqvist som tillsammans med Karin Hjälmeskog får expertuppdraget från Skolverket. Detta med kampen för
att byta namn på ämnet är en långdragen fråga. Under hela nittiotalet
lever diskussionen och än viktigare blir det med en ny kursplan. Det
handlar då om en önskan att alla ska inse att ämnet har förändrats.
Rektorer, kollegor såväl som föräldrar bär med sig föreställningar om
en undervisning som ibland ligger långt tillbaka i tiden och tanken är
att ett nytt namn ska kunna öppna ögonen så att alla kan se de förändringar ämnet har genomgått.
I arbetet med förslaget till reviderad kursplan hämtas mycket inspiration från det internationella arbetet. ”Att jag varit aktiv internationellt, genom Svenska kommittén för hushållsvetenskap, har gett mig
både perspektiv på hushållsvetenskap i Sverige och inspiration främst
när det gäller ämnets teoretiska grund”, säger Margareta. Hon berättar
att den svenska skolpolitiken, främst när det gäller gymnasieskolan,
vid en internationell jämförelse verkligen tycks ha missgynnat vårt
kunskapsområde. I Sverige har vi främst satsat på dem som ska vidare
till högskolan. I Tyskland och många andra länder återfinns våra äm-
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nen inom många olika yrkesutbildningar som inom lokalvård, omsorg
och hemtjänst etc.
En stor brist för skolämnet hem- och konsumentkunskap är också
avsaknaden av forskning. Det gör att vi har för lite vetenskapligt
belägg för en del av de argument vi använder för ämnet. Det påverkar
också fortbildningen av lärare. Jag skulle nog vilja ha det som i USA,
där var det obligatoriskt för lärarna i den delstat jag besökte att gå
fortbildning varje sommar. Deltagande i fortbildningen kopplas också
direkt till löneutvecklingen. ”Bra didaktisk kompetensutveckling kan
inspirera till att läsa vidare och kunna forska om sitt eget område”,
tror Margareta.
Om tidningen
Ämnesrådet har även uppgiften att vara redaktionsråd för tidningen
som idag heter Hushållsvetaren. Margareta talar om sina erfarenheter
av samarbetet mellan rådet och tidningens redaktör. ”De måste vara
samspelta och ha förtroende för varandra, detta är oerhört viktigt”,
menar hon. Via tidningen når rådet ut till medlemmarna och önskvärt
vore en mer ömsesidig dialog, men det har alltid varit svårt.
Margareta nämner också det nätverk som bildades på initiativ av
tidningens förre chefredaktör, Berith Janson, Nätverk’96. Rådet och
redaktören förde en viktig diskussion om betydelsen av bundsförvanter, sådana som finns inom andra organisationer i samhället som
politiker och folk i näringslivet. Personer som i olika sammanhang
kan argumentera för kunskapsområdet genom att de känner till det.
Syftet med Nätverk’96 är att stärka ämnet på grundskolan och införa
ett obligatoriskt ämne på gymnasieskolan. Nätverk’96 består av representanter från branschorganisationer, statliga verk m.m. Nätverket
förde en aktiv mångsidig verksamhet och är för tillfället avslutat.
”Förhoppningsvis kan något liknande nätverk uppstå på nytt om jag
får önska”, säger Margareta.
Många av bundsförvanterna, både politiker och andra, är hushållslärare som arbetar och verkar utanför skolans värld. Eftersom hushållslärarutbildningen är nerlagd och de aktiva hushållslärarna blir äldre
ersätts dessa av personer med annan utbildning. Det gör det viktiga
arbetet med kontakter, information, opinionsbildning etc. svårare,
men samtidigt ännu viktigare. ”Kanske är det där både ämnesråd och

111

Svenska kommittén för hushållsvetenskap ska lägga mycket av sin tid
och energi framöver”, frågar sig Margareta.
Tid och engagemang
Margareta tänker tillbaka på åren med fackligt engagemang med glädje. Det har tagit oerhört mycket av både tid och kraft. Tänk bara den
tid det tagit att läsa utredningar och förslag, skriva svar och lämna
synpunkter och att ta kontakt och träffa representanter från myndigheter och på andra håll i samhället. ”Men det har varit en intensiv,
intressant och rolig tid, säger hon med emfas. Jag har lärt mig oerhört
mycket och utvecklats både som person och professionellt. Jag vill
absolut inte ha denna tid ogjord”, säger Margareta samtidigt som hon
inser att med ett allt tajtare arbetsliv så blir det allt svårare att helt
enkelt få tid och ork att räcka till ett fackligt engagemang.
Att gå med i ämnesrådet betyder att under en tid avstå från en del
annat – men det ger ju också så mycket tillbaka. Rådet arbetar ju också med frågor från skola till lärarutbildning och forskning. Och, menar
Margareta, det är fortfarande kamper som måste föras för att hävda
kunskapsområdets och hushållsperspektivets värde. Det är egendomligt, funderar Margareta, att om eleverna inte lär sig räkna tillräckligt
bra ropas efter satsningar på ämnet matematik i skolan med fler timmar och fortbildning av lärare. Men om hygienen i köken hemma hos
familjerna är dåliga eller barnen äter dålig mat ska ämnet hem- och
konsumentkunskap som tar upp dessa frågor bort från skolans timplan.
Att se så många duktiga kollegor fara illa var både en påfrestning
och en utmaning under åren i ämnesrådet. Duktiga lärare som sliter
ont med stora grupper i dåliga lokaler och usla ekonomiska resurser
till undervisningen. En av de sista saker ämnesrådet gör med Margareta som ordförande är en enkätundersökning om vilken behörighet de
lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap har. Dess resultat har det senaste året bekräftats av nationella utvärderingen, NU-03,
som talar om 42 procent obehöriga lärare. Värst ställt är det för de
yngre eleverna. Att många utan pedagogisk och/eller ämnesutbildning
undervisar är inte bra för ämnet. Det kan dessutom medföra mycket
extra arbete för en HK-lärare som skall samarbeta om planering,
inköp, vård av salar och material etc. tillsammans med en person utan
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relevant kompetens. Rent generellt kan det vara viktigt att överväga
hur arbetssituationen har förändrats sedan tvåämnesutbildningen
infördes. Att undervisa i två ämnen gör att kraven exempelvis på undervisningslokalens skötsel och underhåll, på läromedel och fortbildning ser annorlunda ut än för en ettämneslärare. ”Det är enormt
glädjande att tillströmningen av studenter till inriktningen hem- och
konsumentkunskap har ökat väldigt, i Uppsala kan vi VT 2006 inte ta
emot alla intresserade studenter”, säger Margareta.
Det är dags att avrunda vårt samtal. Jag lever trygg i att jag kommer att få chans att fortsätta det en annan gång. Jag avslutar dock med
en fråga om framtiden. Margareta svarar: ”Först och främst måste vi,
genom ämnesrådet och Svenska kommittén för hushållsvetenskap, se
till att ämnet finns kvar. Vi måste kämpa för att stärka det i timtal och
för att återinföra det i gymnasieskolan. Det kan inte hjälpas att andra
frågor som i vardagen känns så viktiga som lärarutbildning, gruppstorlekar och lokaler får ge vika. Har vi inte ens ett ämne att undervisa
i, ja då behövs varken utbildade lärare eller lokaler”.
I arbetet med att uppmärksamma och stärka ämnet vill Margareta
lyfta fram nödvändigheten av samverkan. Nationellt, nordiskt och
internationellt, mellan lärarfacken och inom facket, lokalt och centralt.
Kanske är det dags att försöka med samverkan över ämnesrådsgränser
igen? Det krävs många tillsammans för att få den styrka som krävs för
att riva den mur som tycks ha skapats under åttio- och nittiotalen. En
mur av politiska värderingar och åsikter som gör det svårt att tala om
familjen, om mjuka värden och om hushållsarbetets värde både för
gemenskapen och för en hållbar utveckling, lokalt såväl som lokalt.
Det är underligt. Samtidigt som tidningarna översvämmas av våra
frågor (skuldfällan, hållbar konsumtion, övervikt etc.) så står den där
muren i vägen och försvårar för oss att tala om den bildning och
kunskap som hem- och konsumentkunskap ger för att underlätta livet,
men också berika livet, för medborgarna.
Margareta suckar och lägger pannan i djupa veck: ”Hade det varit
bättre om vi fokuserat på en enda del, exempelvis maten? Ligger valet
av bredd och helhet oss i fatet? HK-lärarna är generalister, har de
någon roll i dagens samhälle?” Som sagt, ett samtal med Margareta
ger lika många nya frågor som svar.
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Ingrid Cullbrand:
En tillbakablick på tiden
som ordförande i ämnesrådet
Sitter och bläddrar i ämnestidningar från de senaste åren. Läser några
av de artiklar och rapporter som jag har bidragit med som ledamot och
som ordförande i ämnesrådet. Jubileumsåret 2006 är mitt sjunde år i
ämnesrådet, som ledamot 1999–2002, ordförande 2002–2005 och från
2005 ledamot igen. Som inledning på perioden som ordförande skriver jag i Hushållsvetaren nr 3, 2002 om de utmaningar som jag kände
inför mandatperioden och som avrundning ger jag i nr 2, 2005 en
återblick över hur det blev. Däremellan ligger många mil mellan Ridhusvägen i Partille och Lärarnas hus på Segelbåtsgatan i Stockholm.
Jag använder dessa artiklar för att visa något av rådets arbete under
mandatperioden.
Ett första uppdrag som ordförande var att delta i Lärarförbundets
möte med ämnesråd och skolformsnämnder den 20 mars 2002. Evalis
Preisz, förbundsordförande öppnade konferensen och talade om lärarförbundets syn på lärarprofessionalism och skolutveckling. Därefter
fortsatte Solweig Eklund, vice ordförande, att tala på temat skolutveckling. Det kändes mycket lockande att båda talade så tydligt om att
Lärarförbundet är en organisation som kraftfullt driver frågor om
utveckling av läraryrket som en profession, förutom de mer traditionellt fackliga frågorna om anställnings- och lönevillkor. Solweig
uppmanade ämnesråden att fundera över hur arbetet skulle drivas och
att göra prioriteringar inför kommande period. Råden borde också
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arbeta för att få till stånd en kultur inom det egna området där man
talar om det som görs med stöd av skolans styrdokument, utvecklingsarbeten och forskning, menade Solveig.
Att prioritera har varit svårt, man vill så gärna hugga tag i för
många frågor. Men detta att tala och handla professionellt har funnits
på ämnesrådets agenda under hela min tid i rådet, jag hör fortfarande
Margareta Grönkvist säga ”hur ska vi tala om det”, alltså hur ska vi
tala om ämnet, dess bidrag till skolans mål, om styrdokumenten och
om lärande och undervisning i HK. Rådets arbete har också handlat
om ”med vem ska vi tala om det” och det har inneburit att rådet har
agerat mot politiker, mot Lärarförbundet och mot myndigheter. Vi har
besvarat ett antal remisser under perioden, t.ex. angående gymnasieutredningen, angående kursplan för hem- och konsumentkunskap i
grundvux och angående betänkandet: Att lära för en hållbar utveckling. Till utbildningsminister Tomas Östros och Lärarförbundets
ordförande Eva-Lis Preisz har ämnesrådet sänt skrivelser där vi pekar
på den stora bristen på utbildade lärare i hem- och konsumentkunskap
och att detta är mycket allvarligt för ämnets framtid. Inför den allmänna motionstiden till riksdagen hösten 2004 sändes en skrivelse till
ett urval av riksdagens folkvalda kvinnor och män där betydelsen av
det finns utbildning i hem- och konsumentkunskap både i grundskola
och gymnasieskola påpekades. I skrivelsen talade vi också om bristen
på utbildade lärare i hem- och konsumentkunskap. Syftet var både att
informera och att ge underlag för motionsskrivande. För att påtala
bristen på utbildade lärare och att Lärarförbundet måste arbeta för att
fler utbildningsplatser inrättas, utformade ämnesrådet en skrivelse
som av lokalavdelningar i Umeå, Göteborg och Jönköping sändes som
motioner till Lärarförbundets kongress 2004. Med anledning av inrättande av Lärarförbundets vetenskapliga råd sändes en skrivelse där vi
påtalade betydelsen av forskning inom vår lärarprofession.
Ämnesrådet har haft tre till fyra möten per termin under de senaste
åren och de flesta möten har hållits i Lärarförbundets lokaler i Stockholm. Vid det sista mötet för mandatperioden 2002–2005 fördes en
diskussion om rådets arbete under de tre år som jag har haft förtroendet att vara ordförande. Jag tycker att arbetet i ämnesrådet har drivits
enligt de direktiv som antogs av förbundsstyrelsen 2002, men som
sagt en svårighet ligger i att prioritera de mest betydelsefulla frågorna.
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Fortlöpande information om rådets arbete och aktuella ärenden har
presenterats på ämnesrådets sida i Hushållsvetaren. Dessutom har
delar av protokoll lagts ut på Lärarförbundets hemsida. Eftersom
ämnesrådet fungerar som redaktionsråd för tidningen Hushållsvetaren
har vi under perioden haft en nära kontakt med redaktören för tidningen som deltagit i övervägande del av rådets möten. Rådets medlemmar har också under perioden deltagit i den Europeiska konferensen 2003 i Stockholm som arrangerades av Svenska kommittén för
hushållsvetenskap. Som ordförande i rådet hade jag också möjlighet
att delta i IFHE:s konferens i Japan 2004 och genom detta skapa kontakter med hushållsvetare på olika håll i världen.
Redaktören för Pedagogiska Magasinet, Lena Fejan Ljunghill inbjöds att delta i ett av rådets möten under mandatperioden. Syftet med
mötet var att påtala att ämnesrådet anser att tidningen bör skriva om
vårt ämnesområde. Det blev ett lyckat möte som inneburit att Pedagogiska Magasinet publicerat en artikel där nuvarande ordföranden
Karin Hjälmeskog beskriver sin syn på hem- och konsumentkunskap,
ämnets roll i skolan och i samhället.
Som ordförande har jag själv kallats till möten av olika slag. Solweig Eklund har ansvarat för ett par av dessa möten där hon som vice
ordförande har berättat om förbundsstyrelsens intentioner för ämnesrådens arbete. Anders Wrigert, ämnesrådets förre sekreterare har också inbjudit till två möten för råden i de praktiskt estetiska ämnena. Det
första mötet hölls 2003 i samband med ”Kraftsamling för läraryrket”
där man diskuterade hur råd och nämnder kan arbeta inom denna
satsning. Efter det genomförde ämnesrådet ett medlemsmöte i Jönköping våren 2004 och ett fyrtiotal medlemmar hade hörsammat vår
inbjudan. Ordföranden har också deltagit i ett par möten där företrädare från timplanedelegationen redovisat sina synpunkter om försöken
till timplanelös skola. Flera rådsledamöter har dessutom deltagit i en
konferens om kulturens och konstens roll i skolan, en konferens där
Lärarförbundets vetenskapliga råd informerade om sitt arbete samt i
Skolverkets presentation av huvudresultat från den nationella utvärderingen av den svenska skolan 2003 (NU-03). Under mandatperioden
påbörjades också arbetet med den broschyr som beskriver skolämnet
Hem- och konsumentkunskap inom Kursplan 2000. Broschyren har
färdigställts under ledning av Karin Hjälmeskog, nuvarande ord-
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förande. Min mening är att broschyren har blivit mycket lyckad. Den
är både nöjsam att se på och informativ. Den visar på potential och
möjligheter för skolämnet hem- och konsumentkunskap.
Detta är alltså en del det arbete som pågått under mandatperioden.
För mig har det varit mycket intressant och utvecklade att vara rådets
ordförande. Jan Forsell, rådets eminente sekreterare under perioden
har bidragit till att kallelser och förslag till dagordning sänts ut i rätt
tid, att kontakter tagits inför möten och de mest korrekta protokoll
skrivits. Jan har på så sätt underlättat arbetet som ordförande vilket
jag är mycket tacksam för.
Det fackliga engagemanget har funnits under hela mitt yrkesliv,
även om jag inte varit aktiv på riksnivå förrän jag invaldes i ämnesrådet 1999. Uppdraget i ämnesrådet har pågått samtidigt med tjänsten
som lärarutbildare och lektor vid Institutionen för hushållsvetenskap i
Göteborg. Men låt mig börja tidigare. Hösten 1965 startade jag min
utbildning till hushållslärare med lanthushållsinriktning i Uppsala. En
anledning till att jag valde den inriktningen var nog att jag är uppvuxen på en bondgård, hade gått på Helsingegårdens lanthushållskola i
Järvsö och trädgårdskurs på Åkersberga i Höör. Drömmen var att
arbeta som lärare på lanthushållskola eller att bli hemkonsulent. Jag
fick också förmånen att efter en treårig utbildning arbeta både på
Helsingegårdens och på Strömma lanthushållskolor, men någon hemkonsulent blev jag aldrig. Stor del av mitt yrkesliv har jag ägnat två
grundskolor på Hisingen i Göteborg: Skälltorpsskolan och Brunnsboskolan. I mitten av 1980-talet började jag att läsa kurser på
Institutionen för Slöjd och Hushållsvetenskap (IHu). Det var mycket
lyckat för mig därför att det ledde till att jag fick möjligheter att söka
utvecklingsmedel för ett s.k. DOS-projekt, Datorn Och Skolan, där
dåvarande Skolöverstyrelsen satsade pengar på projekt där man
flyttade ut datorerna ur datasalarna och in i klassrummen. En
förutsättning att medel skulle tilldelas var ett samarbete mellan skola
och högskola. Gerd Nilsson, då lektor vid Institutionen för Slöjd och
Hushållsvetenskap var min samarbetspartner under hela projektet.
Vårt projekt var treårigt och var det enda inom hemkunskap. Av Gerd
lärde jag mig att skriva projektansökan, att planera och driva ett
skolprojekt och att rapportera ett arbete. Medel tilldelades så att
datorer kunde inköpas och projektet kunde starta. Ett syfte var att
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utveckla undervisningsformerna i hemkunskap för att bättre nå mål
för hemkunskap inom Lgr 80 och jag kan gott påstå att vi lyckades nå
det syftet. Det var en fantastiskt rolig och utvecklande tid. Det var
också det projektet som bidrog till att Astrid Karlsson, prefekt vid
institutionen ringde en dag och sa att nu har jag ett vikariat inom
hushållslärarutbildningen som jag tycker att du ska söka. Sagt och
gjort, först vikariat och sedan en tillsvidareanställning som adjunkt
1991. Då hade jag också läst flera kurser och var klar med min Cuppsats som handlade om kvinnors arbete med mathållningen i min
hembygd Arbrå i Hälsingland.
Samtidigt som jag började arbeta på IHu hade också institutionen
fått uppdrag från Skolverket att vara ansvarig för den nationella utvärdering av hemkunskap som skulle genomföras 1992 (NU-92). Sigbrit Albrektson var projektledare för hemkunskapens utvärdering, men
hon tog med mig i arbetet med analys av det insamlade materialet och
i skrivande av två rapporter. På så sätt fick jag en hel del metodskolning och den ena rapporten som publicerades inom ramen för NU-92
kunde användas för att ta ut en magisterexamen i hushållsvetenskap
1994 för oss båda två. Professor Roger Säljö var vår handledare
genom större delen av arbetet i NU-92. Ungefär samtidigt med den
nationella utvärderingen kom också uppdraget att som Skolverkets
expert tillsammans med Sigbrit delta i utformningen av den första
kursplanen för hemkunskap inom Lpo 94. I det arbetet var professor
Ingrid Carlgren Skolverkets ämnesansvariga och jag kommer ihåg att
jag ägnade många kvällar till läsning av Skola för bildning (SOU
1992:94), särskilt de avsnitt som Carlgren skrivit.
Efter NU-92 och kursplaneskrivandet funderade jag mycket över
fortsatt forskning om hemkunskap och jag tänkte mycket på lärarens
roll och lärarnas strategier. När dessa tankar hade formats till syfte
och frågeställningar begav jag mig ut på turné för att intervjua lärare
om hur de gör när de undervisar i hemkunskap och 1998 kunde jag
presentera rapporten Att sträva mot Mål, strategier för undervisning i
hemkunskap. Efter det gick arbetet åter i lite mer invanda banor några
år även om det knappast går att tala om rutin inom något område.
Ständigt nya kurser och ständigt nya utmaningar. Distansutbildningen
började komma i mitten på 1990-talet och vi startade kurser för lärare
i hemkunskap på nätet. Inom Lpo 94 talade man också om betydelsen
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att teknikämnet skulle bli tydligare, vi sökte tillsammans med slöjd
projektmedel för att planera och driva nätkurser i vardagsteknik i
samarbete med högskolan i Jönköping och dessa kurser drevs några
år.
Som jag skrivit om i kapitlet Lärarutbildning i förändring har det
efterhand ställs allt större krav på en vetenskaplig knytning i lärarutbildningen. Som lärarutbildare har jag känt av dessa krav, att jag
borde skaffa mig en forskarutbildning och 2001 blev jag antagen till
forskarutbildningen. Min plan var att använda erfarenheter från DOSprojektet, från NU-92 och från den tidigare nämnda intervjustudien
för att skriva ett licentiatarbete. Två år senare, i september 2003, lade
jag fram min licentiatavhandling, På väg mot empowerment. Reflektioner över tre studier som behandlar undervisning i hemkunskap.
Ungefär samtidigt som jag antogs till forskarutbildningen kom också
uppdraget från Skolverket till institutionen att ansvara för kommande
nationell utvärdering inom hem- och konsumentkunskap och slöjd
(NU-03). Min roll blev att ansvara för utvärderingen av hem- och
konsumentkunskap tillsammans med Monica Petersson som är doktorand på institutionen. Mera information om de nationella utvärderingarna finns på annan plats i denna bok.
I denna betraktelse har jag sett tillbaka på mitt uppdrag som
ordförande i ämnesrådet för hushållsvetenskap och på övriga delar av
mitt yrkesliv. Jag tycker själv att jag haft tur som har fått ett
varierande och rikt yrkesliv med möjligheter att göra det jag har trott
på. Min förhoppning är naturligtvis att mitt arbete på ett eller annat
sätt har bidragit till och kommer att bidra till att stärka och utveckla
det hushållsvetenskapliga området och då särskilt skolämnet hem- och
konsumentkunskap.
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Karin Hjälmeskog:
Hem- och konsumentkunskap, didaktik och
jämställdhet

Jag examineras som hushållslärare i Uppsala 1978. Därefter blir det
arbete framför allt i grundskolan, men även fyllnadstjänst i gymnasieskolan på åttiotalet. ”Jag är främst lärare, och hemkunskap är ’bara’
det ämne jag arbetar med” sa jag ofta under de 14 år jag arbetade i
skolan. Därför var det kanske inte heller så konstigt att jag när jag
som en av de sist anställda hushållslärarna i Uppsala kommun sades
upp 1992 började läsa pedagogik. Det betyder inte att jag saknade
eller saknar intresse för ämnet. Hemkunskap då och Hem- och konsumentkunskap nu är, menar jag, en outnyttjad resurs i skolan. Jag
kommer alltid att göra vad jag kan för att alla ska förstå hur bra ämnet
är, eller i alla fall om förutsättningar ges, skulle kunna vara.
Pedagogikstudierna resulterade i en C-uppsats om hemkunskap
och jämställdhet. Jag tyckte att studierna var fantastiskt roliga och jag
verkligen älskade att studera vad som sagts om vårt ämne. Så när jag
fick möjlighet att ansöka om att vara kvar som doktorand vid
Pedagogiska institutionen så tog jag möjligheten. Mitt liv kom att ta
en helt annan inriktning än jag någonsin kunnat tänka mig.
Från mitten av nittiotalet blev det pedagogik och didaktik, framför
allt hemkunskapens didaktik, för hela slanten och mitt intresse för
jämställdhet kunde jag ta med mig i studierna. Parallellt med studierna
involverades jag i verksamhet vid Centrum för didaktik. Det var också
där jag träffade Margareta Grönqvist och vårt långa samarbete tog sin
början. Vi utvecklade tillsammans kurser i hemkunskapens didaktik
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och gav på så sätt möjlighet för exempelvis hushållslärare att komplettera sin utbildning så de blev behöriga att söka forskarutbildning.
Vi upplevde ett trängande behov av att hemkunskapen i skolan skulle
bli beforskat. Idag kan jag bara konstatera att det inte skett i så hög
grad som jag hoppats på, men det går framåt.
Min avhandling, ”Democracy begins at home”. Utbildning om och
för hemmet som medborgarfostran, blev klar 2000. Jag kan inte förneka den tillfredställelse jag kände och känner att faktiskt ha bidragit
till att sätta ämnet hemkunskap på forskarhimlen. Så som det fungerar
idag verkar det snarast som om ett ämne finns eller har betydelse
endast om det har bevisats med forskning. Dessutom råder fortfarande
de könsmaktstrukturer som placerar hushållsvetenskapen och skolämnet som idag heter hem- och konsumentkunskap längst ner i hierarkin.
Som disputerad fick jag tjänst vid Institutionen för lärarutbildning,
ILU, i Uppsala, som inom kort efter prövning omvandlades till lektorat. Jag tyckte det var oerhört roligt att undervisa. Framför allt förstås att utveckla det område som låg och fortfarande ligger mig varmt
om hjärtat: jämställdhet och utbildning. Jag har också under hela doktorandtiden och även efter medverkat i ämnesutbildningen vid Institutionen för hushållsvetenskap, främst med ämnesdidaktik. Jag har även
varit involverad i framtagandet av kursplan 2000 för hem- och konsumentkunskap tillsammans med Margareta och i en utvärdering av
svenska lärarutbildningen i mitten på nittiotalet där mitt uppdrag var
att studera jämställdheten.
Genom Margareta Grönqvist vaknade också mitt intresse för det
internationella arbetet inom Svenska kommittén för hushållsvetenskap
och det fackliga engagemang som jag haft redan som nyutexaminerad
i slutet på 1970-talet tog fart. Jag valdes in i Svenska kommitténs
styrelse och i Ämnesrådet. Avhandlingsarbete och det ämnesfackliga
engagemanget kom under många år att uppta det mesta av min tid.
Men så har jag nog alltid varit sådan att jag engagerat mig, vill göra
saker bättre och få bort orättvisor. Redan i skolan var jag elevfackligt
engagerad och så har det fortsatt. Jag väljs till ordförande i Svenska
kommittén för hushållsvetenskap 2001 och till ordförande i ämnesrådet 2005.
I min första rapport från ämnesrådet i min roll som ordförande
skriver jag i Hushållsvetaren nr 3 2005. Rubriken lyder: Tillsammans
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är vi starka och jag skriver om betydelsen av ämnesrådet, Svenska
kommittén för hushållsvetenskap och av samarbetet över landsgränser. I arbetet med den jubileumsbok du just nu läser har jag läst i
mängder av tidningen Hushållsvetaren och dess föregångare Hushållsläraren och Skolkökslärarinnornas Tidning. Det som slår mig när jag
läser ledare, debatter och artiklar är just hur HK-lärarkåren har arbetat
och kämpat tillsammans och faktiskt åstadkommit en hel del. Under
andra halvan av 1900-talet fanns skolkökslärarinnor och hushållslärare
i mängder av olika sorters befattningar i skilda organisationer och
företag. Dessa kunde göra ämnesområdet känt. Idag har de till stor del
försvunnit, delvis för att vissa verksamheter lagts ner, för att den
typen av bred kompetens inte längre efterfrågas men också för att vi
idag utbildar lärare, till främst lärare och med hem- och konsumentkunskap som ett av de ämnen de undervisar i. Det gör att vi idag
behöver finna nya samarbetspartners och stödjare och vi behöver
sprida kunskap om vad hushållsvetenskap och hem- och konsumentkunskap står för i än högre grad än förr. Och det, tror jag, klarar vi
bara om vi gör det tillsammans.
Trots att jag trivdes så bra med både arbetet vid ILU och det
fackliga engagemanget kommer i mitten av livet funderingarna om
framtiden. Så när det dyker upp en chans att få lära känna den
politiska världen känns lockelsen stark. Jag söker och får ett arbete på
Utbildningsdepartementet som politiskt sakkunnig för Vänsterpartiet i
utbildningsfrågor. Ett uppdrag som varar en valperiod (2003–2006).
Det är ett fantastiskt roligt och intressant arbete. Och jag tror att ämnet
hem- och konsumentkunskap är mer känt på departementet nu än det
var innan jag kom dit. Det ämnesfackliga arbetet har jag kvar och
arbetet vid lärarutbildningen ska jag komma tillbaka till. Förhoppningsvis får jag också möjligheter att forska. Det finns så oerhört
mycket spännande att undersöka när det gäller hem- och konsumentkunskap. Varför är eleverna så positiva till ämnet (för det visar NU-03
att de är)? Är det för att det ger omväxling i jämförelse med andra
ämnen eller är det innehållet och arbetssättet? Vad är det eleverna
talar om när de arbetar med att lösa problem i hem- och konsumentkunskap? Reflekterar de över sitt lärande i HK eller pratar de om
filmen de såg igår? Vilken betydelse har utformningen av lokalerna
och dess inredning och utrustning för val av arbetssätt och innehåll i
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HK-undervisning? Det finns hur mycket som helst att undersöka, och
utveckla. Jag hoppas genom min forskning dra mitt strå till stacken,
men också genom ett fortsatt engagemang i ämnesrådet och Svenska
kommittén för hushållsvetenskap.
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5. Från SSLF till Ämnesråd
för hushållsvetenskap
av Birgit Nyh och Karin Hjälmeskog

Den fackliga organiseringen står i fokus i detta kapitel. Nedan beskrivs utvecklingen av föreningen från Skolkökslärarinnornas förening till dagens Ämnesråd för hushållsvetenskap, via Hushållslärarnas
riksförening, HLR.
Skolkökslärarinnornas förening

Efter att Svenska skolkökslärarinnornas förening, SSLF, bildats vid
ett möte i Stockholm i januari 1906 inrättades det lokala föreningar på
olika håll i landet. Efter 50 år hade föreningen 33 lokalföreningar med
egna styrelser. Så småningom kom en av dem att delas, så att föreningen hade 34 lokalavdelningar inom vilka skolkökslärarinnorna kunde driva såväl sina ämnes- och yrkesfrågor som löne- och anställningsfrågor. De rent fackliga frågorna kanaliserades till Svenska Facklärarförbundet, SFL, som från 1949 haft föreningen som medlem. Nya
skolformer med nya namn på skolkökslärarinnornas ämnen ledde till
att föreningen 1963 bytte namn till Hushållslärarnas Riksförening,
HLR, och medlemmarnas titel blev hushållslärare.
Den organisation som föreningen byggt upp med ombudsmöte
varje år med representanter från de 34 lokalavdelningarna genom
valda ombud visade sig stå på stabil grund. Förändringar på skol- och
utbildningsområdet ställde allt större krav på föreningens medlemmar
att engagera sig i förändringsarbetet. Det i sin tur ledde till att 1972
års ombudsmöte beslöt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att
utreda HLR:s interna och externa verksamhet, samt hur HLR:s personella och ekonomiska resurser skall kunna utnyttjas på ett för medlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt. Vid ombudsmötet 1974
fastställdes föreningsstyrelsens förslag till förändringar. De innebar
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bland annat att ombudsmöte skulle hållas vart annat år istället för
varje och att ombudsmötet skulle förläggas till vardagar med argumentet att föreningen inte skulle räkna med att medlemmar som engagerar sig fackligt vill ta sin fritid i anspråk. Vidare bidrar översynen
till att antalet suppleanter i styrelsen minskade, samtidigt som antalet
sammanträden i föreningsstyrelsen ökade. De tidigare kongresser som
anordnats i anslutning till ombudsmötet med föredrag, paneldiskussioner och utställningar kring ett gemensamt tema inom hushållslärarkårens yrkes- och intresseområde hade visats sig vara ekonomiskt
betungande för både arrangerande lokalavdelning och riksföreningen,
varför de avvecklades. Årliga konferenser för lokalavdelningsordförandena infördes mellan ombudsmötena och arbetet på föreningens
kansli effektiviserades genom införandet av arbetsbeskrivningar för
HLR:s personal. Genom permanenta kommittéer för frågor rörande
fortbildnings- och vidareutbildning och representation och medlemskap i olika föreningar och organisationer fastställdes att HLR skulle
fortsätta sitt utåtriktade arbete. Föreningens tidning, Hushållsläraren,
vars verksamhet redovisas i ett särskilt kapitel, var också föremål för
stor diskussion vid ombudsmötet 1974.
Förändringens tid

Samtidigt som HLR utredde sin egen organisation och verksamhet
aktualiserades inom Facklärarförbundet behovet av en reorganisation.
SFL:s dåvarande ordförande, Tor Alm, som talade på HLR:s ombudsmöte 1972, ansåg att en förändring av SFL:s organisation var betingade av den vändpunkt i den officiella beslutspolitiken som ägt rum i
och med att beslutsrätten delegerats till de lokala myndigheterna som
har ansvaret att betala för den nya skolan. Inom SFL hade samma år
inrättats lokalavdelningar med uppgift att möta såväl den statliga som
den kommunala arbetsgivaren på lokal nivå. I och med införandet av
lokalavdelningar inom SFL krävdes en helhjärtad satsning från riksföreningarna och dess medlemmar att bygga upp den lokala samhörighetskänslan på vilken SFL måste byggas. Förändringar på skolområdet och utvidgningen på det arbetsrättsliga området skapade behov
av förändringar av Facklärarförbundet för att även i fortsättningen
kunna tillvarata medlemmarnas intressen. Detta ledde till att SFL:s
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kongress 1974 uppdrog åt förbundsstyrelsen att tillsätta en organisationsutredning. Dess arbete och en ny arbetslagstiftning resulterade i
att förbundsstyrelsen vid 1977 års kongress föreslog en förändring av
medlemskapet för SFL:s medlemmar och därmed också HLR:s medlemmar. Sedan 1949 hade skolköks-/hushållslärarna sökt medlemskap
i SSLF/HLR för att via sin förening bli medlem i den federativa organisationen, SFL, eftersom det var HLR som var medlem i SFL. I enlighet med SFL:s kongressbeslut skulle medlemmarna nu ha direkt
medlemskap i förbundet och tilldelas riksföreningstillhörighet efter
lärartillhörighet. Föreningens exklusiva rätt att pröva ansökan om
medlemskap i HLR upphörde.
SFL:s kongress beslöt om fortsatt utredning av förbundets organisation och verksamhet, vilket innebar att SFL:s riksföreningar, bland
dem HLR, skulle vara ett organ inom SFL med uppgift att tillvarata
och främja medlemmarnas intressen i ämnes- och yrkesfrågor. HLR
var en av de föreningar som fick fortsätta som egen förening medan
andra slogs ihop. Av förbundets 24 riksföreningar skulle den 1 juli
1980 endast 15 riksföreningar finnas kvar. Vilka lärargrupper som
skulle tillhöra respektive förening fastställdes av SFL:s förbundsstyrelse.
För HLR innebar 1977 års kongressbeslut att föreningen skulle
upplösas i enlighet med de egna stadgarna för att nybildas som en
förening inom SFL efter förbundets stadgar för riksföreningar. Omorganisationen innebar vidare att föreningens lokala organisation
skulle avvecklas och ersättas med verksamhet på regional nivå kretsar. Kongressbeslutet innebar också att föreningens verksamhet från
och med den 1 juli 1977 skulle finansieras genom s.k. verksamhetsbidrag från förbundet. HLR:s rätt att taxera ut egen medlemsavgift
upphörde. För medlemstidningen Hushållsläraren fick föreningen fortsätta att besluta om avgiften. 1979 höll den självständiga riksföreningen sitt avslutande ombudsmöte. I anslutning till detta konstituerades den nya riksföreningen inom SFL.
Omorganisationen av föreningen under 1979 innebar både stora
förändringar och begränsningar när det gällde föreningens självständighet. Föreningens 34 lokalavdelningar ombildades till 24 kretsar
med uppgift att hålla minst två medlemsmöten varje år för hushållslärarna kring ämnes- och yrkesfrågor. De utsedda kretsstyrelserna
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ansvarade för den regionala verksamheten som finansierades genom
bidrag vars storlek riksföreningen beslutade om. De av kretsarna utsedda ombuden skulle kallas till ombudsmöte vart tredje år istället för
som tidigare vart annat. Kretsstyrelsernas uppgift var att hålla
föreningsstyrelsen informerad om medlemmarnas arbetsförhållanden
och besvara skrivelser som föreningsstyrelsen bad om synpunkter på.
Föreningens representation i Facklärarförbundets beslutande organ
minskade. Från att vid 1980 års kongress haft fem ombud reducerades
det till två ombud i fortsättningen. I en motion till samma kongress
protesterar HLR mot detta genom att föreslå att varje riksförening
skulle tilldelas minst tre ombud, men motionen avslogs. I SFL:s
avtalsfullmäktige som beslutade om att anta eller förkasta förslag till
centrala avtal för medlemmarna hade HLR liksom övriga riksföreningar ett ombud. Detta skulle vara en garanti för att varje medlemskollektiv inom förbundet var representerat. För att stärka Facklärarförbundets kompetens på det utbildningspolitiska området i samband
med förändringen av riksföreningarna inrättades ett Utbildningspolitiskt råd. Till ordförande utsågs Anne-Marie Rehnman, verksam vid
lärarutbildningen i Umeå tillika ordförande i HLR.
I samband med att riksföreningen blev en förening inom SFL och
att dess ekonomiska förutsättningar förändrades avvecklades föreningens egna kansli och dess trogna personal för att ersättas av administrativ hjälp från SFL:s kansli. I och med omorganisationen minskade eller upphörde föreningens möjlighet att upprätthålla egna externa kontakter som byggts upp under många år.
Föreningens sista 10 år

Mellan 1980 och 1990 fortsatte riksföreningen sin verksamhet inom
ramen för Facklärarförbundets nya organisation. 1983 var föreningen
representerad med tre ombud och stödde då ett förslag om utvärdering
av riksföreningarnas verksamhet. Vid den kongressen beslöts också
att förbundets anslag till riksföreningarna inte skulle inkludera kostnaderna för HLR:s internationella verksamhet. Samma kongress beslöt
också att riksföreningarnas och därmed också HLR:s representation i
SFL:s avtalsfullmäktige skulle upphöra 1 juli 1983. Den arbetsgrupp
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Några tankar om det lokala fackliga arbetet i HLR och sen?
Exemplet Göteborg
I den bok som gavs ut inför 50-årsjubileet av Svenska skolkökslärarinnornas
förening 1956 kan man läsa om lokalavdelningarnas arbete fram till mitten
på 1950-talet. Men vad hände sen? Vilka frågor drev man i de lokala avdelningarna av Hushållslärarnas förening (HLR) fram till dess att Svenska
Facklärarförbundet (SFL) uppgick i Lärarförbundet? Ett upprop med den
frågan ställdes till läsarna av tidningen Hushållsvetaren nr 6 2005, men några
svar eller kommentarer angående uppropet i tidningen har inte inkommit till
ämnesrådet.
Riksföreningen för Hushållslärarnas förening ingick i Svenska Facklärarförbundet men riksföreningen upplöstes 1980. Vad som hände därefter
med de lokala föreningarna ute i landet har vi inte vidare kunnat undersöka,
men vi vet att en lokal avdelning av Hushållslärarnas förening fanns kvar i
Göteborg ända till dess att Lärarförbundet bildades 1991. Parallellt med
Hushållslärarnas Förening har det också sedan riksföreningen upplöstes,
funnits en intresseförening, Föreningen för hushållslärare i Göteborg
(Albrektson, 2003). Denna intresseförening har varit aktiv under alla år och
är fortfarande aktiv vid denna boks tryckning. Inger Olsson* som var
ordförande i Göteborgs lokalavdelning av HLR 1969–1975 berättar är det är
den enda kvarvarande föreningen från SFL perioden som varit aktiv hela
tiden och som finns fortfarande. Efter nedläggningen av hushållslärarutbildningen bytte föreningen namn till Föreningen Lärare i Hemkunskap. Intresseföreningen firade 2003 100-årsjubileum i Göteborg. Till jubileet tog man
fram en skrift som ger en översikt över föreningens 100-åriga historia. Där
berättas att lokalavdelningens 50-årsjubileum firades 1953 på Göteborgs
Idun med centralstyrelsens ordförande Greta Kastman som hedersgäst. Efter
det följde jubileum efter 60 och 70 år, bägge gångerna med centralstyrelsens
ordförande som inbjuden gäst (Albrektson, 2003). Intresseföreningens uppgift har varit att fungera som ett lokalt nätverk där medlemmarna varje termin fått tillgång till både ämnesfortbildning och sociala aktiviteter. Styrelsen
har också stöttat medlemmar som behövt stärka sin argumentation för hemkunskap/hem- och konsumentkunskap. Intresseföreningen har under alla år
fritt kunnat använda lärarförbundets hus på Ashebergsgatan i Göteborg för
sina möten enligt Kerstin Kindlund, föreningens enda ordförande från 1980
och framåt (personlig kom. Kerstin Kindlund, 2005-12-27)
Ingrid Cullbrand
* Inger Olsson berättade vid vårt möte att hon deltog i 50-årsfirandet i Stockholm 1956. Då gick hon sin hushållslärarutbildning i Göteborg. Inger är nu
pensionär.
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som Facklärarförbundets styrelse tillsatt med uppgift att utvärdera de
ombildade riksföreningarnas organisation, verksamhet och ekonomi
leddes av Anne-Marie Rehnman, då ledamot i SFL:s förbundsstyrelse
och tidigare ordförande i HLR. Riksföreningen framförde sina synpunkter genom att besvara en enkät, delge gruppen olika handlingar
somt delta i en samrådskonferens.
Vid förbundskongressen 1986 yrkade HLR:s representanter på en
höjning av anslaget under kommande treårsperiod för att möta de
ökade kostnaderna för kretsverksamheten, föreningsstyrelsen och ombudsmöten, dock utan framgång. Däremot höjdes anslaget för föreningarnas internationella verksamhet. På sitt ombudsmöte 1988 beslutade föreningen att bilda en stiftelse med namnet Tidningen Hushållslärarens stiftelse. Stiftelsens grundkapital var 200 000 kronor och
det var föreningens egna pengar från tiden före 1980 samt från tidningen Hushållsläraren. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig
forskning och utveckling inom hushållsundervisningen.1
Parallellt med föreningens sista år pågick ett arbete som resulterade i ett samgående mellan SFL och Sveriges Lärarförbund, SL, det
andra lärarförbundet inom huvudorganisationen TCO. Utredningsarbetet med ett gemensamt förbund startade redan 1971 och vid varje
SFL-kongress rapporterades det om arbetet och togs beslut om fortsatt
samarbete i frågan. Vid kongressen 1980 då riksföreningarna omorganiserades var viljeriktningen att ett nytt gemensamt förbund skulle
kunna börja sin verksamhet i början av 1980-talet. HLR medverkade i
arbetet genom att delta i olika aktiviteter och besvara enkäter och
remisser. Av olika skäl kom frågan om ett samgående mellan SFL och
SL att vila några år fram till 1986 då SFL:s kongress beslöt att arbetet
med att få till stånd ett enat lärarförbund inom TCO skulle återupptas.
Arbetet intensifierades och ett första förslag till organisation av ett
nytt förbund presenterades sedan 1987. I sitt remissvar där 21 av
HLR:s kretsar behandlat frågan om samgående ställde sig föreningen
positiv till ett samgående och anförde som skäl bl.a. styrkan i ett stort
förbund och ett bättre utnyttjande av ekonomiska och personella resurser. Vidare den nya grundskollärarlinjen som vid den tidpunkten var
aktuell samt möjligheten att skapa olika samarbetsformer och större
gemenskap i lärarkåren i gemensamma frågor. HLR var dock tveksam
till möjligheten att driva ämnesfrågorna lika effektivt som en förening
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med traditioner och goda kommunikationer på olika nivåer kan göra.
Vikten av en god ämnes- och yrkesbevakning i fortsättningen poängterades genom att framföra förslag på att de ämnesråd som föreslogs
inrättas skulle få representation på kongressen, med rösträtt, att
regionala ämnesråd skulle inrättas och att centrala ämneskonferenser
skulle anordnas. HLR ansåg också att ämnesrådet skulle ansvara för
tidningen Hushållsläraren och handha förvaltning och utdelning av
föreningens fonder.
Arbetet med samgåendet mellan de två förbunden fortsatte. I juni
1989 hade Facklärarförbundet sin 15:e och sista kongress. Det blev
också sista gången HLR hade egen representation på en kongress med
möjlighet att påverka frågor i det högsta beslutande organet. I det nya
Lärarförbundet skulle kongressombud utses av de lokala och regionala organen.
Under 1989 deltog HLR med stort engagemang i remissarbetet
kring förslag på stadgar för Lärarförbundet. Av förslaget framgick att
skolformsnämnder och ämnesråd skulle inrättas för olika medlemsgrupper och ämnen för att kanalisera de ämnes- och yrkesfrågor som
föreningarna i de bägge förbunden arbetet med. För HLR:s medlemmar föreslogs ett ämnesråd för gruppens specifika frågor. HLR framhöll i sitt remissvar betydelsen av att ämnesråden stadgefästes och
därmed blev likvärdiga med de föreslagna skolformsnämnderna. Föreningens uppfattning i frågan markerades tydligt genom det förslag
till stadgetext rörande ämnesråd som bifogades remissvaret. HLR
ansåg att ämnesrådet skulle vara rådgivande till förbundsfrågor i
pedagogiska och metodiska ämnesfrågor och övriga yrkesspecifika
frågor av stor vikt för medlemsgruppen. Ämnesrådet, som HLR ansågs skulle väljas på en riksämneskonferens vart tredje år av ombud
utsedda av det nya förbundets regionala organ efter nomineringar från
lokalavdelningarna, skulle också ansvara för ämnestidningarna och
tillsätta en redaktionskommitté.
I slutet av 1989 deltog HLR i en kartläggning av riksföreningarnas
externa och interna verksamhet inom SFL. Av den framgick att HLR
då var medlem och verksam i fem olika organisationer, nämligen
Svensk avdelning av nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning, NSH; Svenska kommittén för hushållsvetenskap, S-IFHE;
Svensk Form; Tandvärnet och Kvinnoföreningarnas samarbetskom-
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mitté för alkohol och narkotika, KSAN. Inom föreningen förvaltades
en stiftelse och tre fonder. Samtliga 24 kretsar bedrev verksamhet och
varje år hölls en konferens med företrädare för kretsarna. Av enkäten
från 1989 framgår att de ämnes- och yrkesfrågor som dominerade
föreningens verksamhet åren 1986–1989 var marknadsföring och PR
för hushållslärare, hushållslärarnas del av tillvalsämnena i grundskolan, gymnasieförslaget, läget för medlemmarna på gymnasieskolan på
grund av konsumtionslinjens osäkra framtid, nya grundskollärarutbildningen, utvärdering av ett försöksprojekt i gymnasieskolan. Därtill
kom ansvaret för tidningens utgivning och ekonomi. 1990 höll HLR
ett extra ombudsmöte och avvecklade sin förening. I oktober 1990
konstituerades Lärarförbundet.
Vid den konstituerande kongressen representerades hushållslärarkollektivet av ett ombud, Margoth Hellgren från Umeå. Vid kongressen vidhöll hon, tillsammans med andra riksföreningars representanter, uppfattningen att ledamöter i ämnesrådet skulle utses på en rikskonferens med lärare inom ämnesområdet. Förslaget avslogs.
Ämnesråd i Lärarförbundet

Efter att Lärarförbundet startat sin verksamhet 1 januari 1991 inrättades ett ämnesråd med benämningen Ämnesrådet för kost och hushållning. Ämnesrådets roll blev rådgivande till förbundsstyrelsen med
uppgift att behandla ämnesfrågor inom sitt ämnesområde. Antalet
ledamöter i rådet fastställdes av förbundsstyrelsen som även utsåg
ordförande och ledamöter efter nomineringar från Lärarförbundets
lokalavdelningar. Ämnesrådet fick själv avgöra hur samverkan med
tidningen Hushållsläraren skulle ske. För att tillgodose kontakt och
samverkan mellan hushållslärarna på lokal nivå infördes i stadgar för
Lärarförbundets lokalavdelningar ett åliggande, vilket innebär att
styrelsen ska kalla medlemmar till möten i ämnes-, yrkes- och utbildningspolitiska frågor.
Antalet ledamöter har större delen av tiden sedan starten varit fem
ledamöter inklusive ordförande. När det gäller stadgetexten så har den
legat fast fram till kongressen 2001 då en liten justering gjordes. Den
nomineringsrätt som tidigare var förbehållen lokalavdelningarna upphörde och fri nomineringsrätt infördes. Några stadgeändringar har inte
skett efter 2001.
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Till medlemmar i det första ämnesrådet utsågs:
Erja Laiho Lindmark, ordförande i rådet, arbetar på Mälarhöjdens
grundskola i Stockholm
Sigbrit Albrektsson, högskoleadjunkt, senare lektor vid institutionen för slöjd- och hushållsvetenskap i Göteborg
Birgitta Graef Behm, arbetar vid Li-linjen i gymnasieskolan i
Visby
Margareta Grönqvist, högskoleadjunkt vid Institutionen för lärarutbildning i Uppsala
Ulrika Sohlberg, tidigare i grundskolan, för närvarande kostchef i
Karlskoga kommun
Till sin hjälp i arbetet har varje råd en tjänsteman på Lärarförbundet
som fungerar som sekreterare. Den förste sekreteraren i ämnesrådet
för kost och hushållning är Anders Wrigert,
Rådet presenteras i en artikel i Hushållsläraren 1991 nr 1 där de
olika medlemmarna kommenterar rådets kommande arbete. Först ut är
Margareta Grönqvist som bland annat talar om betydelsen av att
medlemmarna förstår skillnaderna mellan ”gamla” HLR och ämnesrådet och att det som aldrig förr krävs aktiva hushållslärare på lokal
nivå ”Glädjande nog finns det kollegor, som har timmar i sin tjänst för
att vara samordnare för hushållslärarna i sin kommun”. Ulrika Sohlberg betonar särskilt kontakten med medlemmarna och rådsmedlemmarnas uppdrag att upprätthålla kontakterna på hemmaplan. Ämnesrådet måste vara ”först” på att reagera på vad som händer i samhället
och som är relevant för hushållsvetenskapen säger Sigbrit Albrektsson
och Birgitta Graef Behm lyfter fram hushållslärarnas kompetens och
hur ”våra” ämnen kan profileras och marknadsföras. Rådets ordförande Erja Laiho Lindmark introducerar resten av artikeln genom att
nämna den viktigaste punkten på rådets dagordning, dvs. frågan om
vad som behöver förnyas och moderniseras i ämnet hemkunskap.
Andra frågor är bevakning av gymnasieskolan, läroplansöversyn,
lokalfrågan, lärarutbildningen och det internationella arbetet genom
S–IFHE. – ”Högt i tak vill vi ha, ’tokiga’ idéer måste också få komma
fram” bestämde ämnesrådet vid sitt första möte.
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Ämnesrådet: Fr.v. bakre raden: Margareta Grönqvist, Jan Forsell,
Anders Wrigert. Främre raden: Anette Larsson, Monica Olsson,
Karin Hjälmeskog.
2000-talet: Ämnesrådet för hushållsvetenskap

Ämnesrådet för kost och hushållning heter från och med 1999
Ämnesrådet för hushållsvetenskap. Verksamheten blir väl skildrad i
de samtal med ordföranden under perioden som redovisas i särskilt
kapitel. Nämnas bör skiften av sekreterare, där Anders Wrigert 2000
efterträddes av Jan Forsell som i sin tur 2005 efterträddes av Matilda
Larsson.
Ämnets namn

År 2000 kom en ny kursplan för ämnet i grundskolan och ämnet fick
namnet hem- och konsumentkunskap. Frågan diskuteras i Jubileumsbokens avslutande kapitel. Det sägs att frågan om byte av namn har
varit uppe till diskussion upprepade gånger, d.v.s. redan före 1956.
Skolkök och skolkökslärarinna täcker inte tillnärmelsevis det stora
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ämnesområde, som en modern pedagog inom ämnet måste behärska
(s. 199). När grundskolan infördes 1962 var de båda beteckningarna
inte längre aktuella. Ämnet i grundskolan fick namnet hemkunskap
och från hösten 1961 erbjöds utbildning till hushållslärare.
Att alla inte ville släppa de gamla benämningarna framkommer i
en ledare i Hushållsläraren 1965 nr 8 under rubriken Hemkunskap ej
= matlagning där en vädjan riktas till hushållslärarkåren att så fort de
får chans skingra missuppfattningen att hemkunskap är detsamma
som matlagning. Det doftar fortfarande allt för mycket skolkök om
den nu så omfattande undervisningen. I ledaren uppmanas läsarna att
stryka ett streck över allt vad skolkök och skolkökslärarinnor heter!
I en debattartikel (Hushållsläraren 1966 nr 7) berättas om en lärare
som hos sin rektor anhållit om att i skolans telefonkatalog få skolkök
utbytt mot lokaler i hemkunskap och då mötts med ett förlöjligande.
Men det är inte rektors uttalanden som får signaturen LB att skriva sitt
debattinlägg, utan kollegans kommentar till händelsen. Kollegan
tycker nämligen att det är löjligt att bråka om namnet och att vi väl
inte ska skämmas för vårt yrke eller titel. Så här kommenterar hon
kollegans uttalande:
Skämmas, vilket enormt missförstånd! Hur kan någon tro att det är skälet
till rekommendationen om förändring av yrkes- och lokalbeteckningarna.
Vi har väl tvärt om alltid uppmuntrats att frejdigt stiga fram och utan
mindrevärdighetskomplex göra vår stämma hörd (s. 278).

Nej menar signaturen LB, det handlar om att få ämnet erkänt som ett
ämne i nivå med andra ämnen på schemat. Diskussionen om ämnets
namn återkommer, och blir en fråga för Ämnesrådet för hushållsvetenskap i början av 1990-talet när dåvarande skolministern vill göra
hemkunskap frivilligt i grundskolan. Rådet har under hela nittiotalet
sökt efter ett namn som kan visa på både ämnets bredd och komplexitet, berättar rådets ordförande Margareta Grönqvist i tidningen
(2000 nr 1). Vidare säger hon att namndiskussionen pågår runt om i
världen. I exempelvis USA har Home Economics ändrats till Family
and Consumer Sciences. Ämnesrådet bestämmer sig för att förorda
namnet Hem- och konsumentkunskap, HK. Rådet menar att eftersom
ämnets fokus är hem och familj är ordet hem viktigt att ha med och
ordet konsument tillförs för att lyfta fram individernas och hushållens
interaktion med samhälle och natur.
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Samma eftersläpning som i början av 1960-talet tycks finnas nu.
Vid besök i grundskolor mer än fem år efter namnbytet finner man
skyltar som visar var Hemkunskap finns någonstans. Skolkök ger
associationer till enbart matlagning skriver man i Jubileumsboken,
Hemkunskap ger associationer till att kunskaperna begränsas till det
som sker inom hemmet och då är det svårt att förstå att det handlar om
ett ämne som lägger stor tonvikt just på relationen mellan hushåll,
samhälle och natur och på de konsekvenser våra handlingar i vårt
dagliga liv har för andra människor och för miljön.
Nätverk – 2000-talets lokalavdelning

Under 2000-talets första år har, liksom under nittiotalet, olika försök
gjorts för att uppmuntra nätverksbildning på lokal nivå och konferenser har ordnats för inspiration och erfarenhetsutbyte. Hösten 2000
anordnar ämnesrådet en konferens i Bergendal, både med inbjudna
talare och med tid till diskussion. 38 lärare från olika skolformer och
från hela landet delgav varandra idéer och tankar om hur undervisningen inom ämnesområdet ska kunna utvecklas och hur nätverk
ska kunna skapas. Våren 2004 var det dags för en konferens i Jönköping där ämnesrådets medlemmar introducerade diskussioner, var
och en utifrån sitt specialområde.
Tidningen

Ämnesrådet fungerar som redaktionsråd till tidningen Hushållsvetaren
och har kämpat för att få behålla en egen tidning för lärarna inom
området. Hushållsvetaren är en jämförelsevis liten ämnestidning i
upplaga räknat, men betydelsefull som kontakt mellan rådet och
medlemmarna. Rådet kan informera om sin egen verksamhet och om
vad som händer nationellt, såväl som nordiskt och internationellt inom
hushållsvetenskapens område.

Fotnot
1. Tidningen Hushållslärarens stiftelse är ombildad till en fond som förvaltas
av Lärarförbundet. Fonden har till uppgift att främja vetenskaplig forskning
och utveckling inom hushållsundervisningens område. Lärarförbundet för-
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valtar även en fond benämnd Hallgrens och Wallins fond, vilken ursprungligen var två stiftelser: Ingeborg Wallins stiftelse och Susanne Hallgrens stiftelse. Fondens ändamål är att ge bidrag till fortbildning av hushållslärare
eller till hushållslärare som ägnat särskilt intresse åt pedagogiskt utvecklingsarbete inom näringssektorn.
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Ur Hushållsläraren 1970 nr 8 s. 283–285:
En orientering i HLR:s 34 lokalavdelningar
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Medlemmarna är placerade i lokalavdelning efter bostadsort om ej särskilda
önskemål om annat föreligger.
Bokstav anger lokalavdelningens namn. Vissa orter omtalade i texten är
markerade. Vi hoppas att du med hjälp av detta kan orientera Dig på den
riktiga kartan.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

J.
K.

L.

M.

N.
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BLEKINGE. Omfattar Blekinge län.
BOHUS. Södra gränsen går i rakt västlig-östlig riktning ca 1 mil norr
om Kungälv. För övrigt Bohuslän.
DALARNA. Omfattar länet Kopparberg.
GOTLAND. Omfattar Gotland.
GÄVLE. Omfattar Gästrikland, dessutom Skutskär, Älkarleö och
Söderfors i Uppland.
GÖTEBORG. Norra gränsen går ca 1 mil norr om Kungälv, södra mitt
emellan Varberg och Kungsbacka i rakt östlig riktning. I öster vid
gränsen mot Västergötland.
HALLAND. Omfattar Hallands län upp till Viskan i norr, dessutom
Hyltebruk i Småland.
HÄLSINGLAND. Omfattar landskapet.
HÄRNÖSAND. Följer Ångermanlands landskapsgräns i sydväst till
strax norr om Ramsele, därifrån söder om Junsele och sydöst till
norr om Nordingrå.
JÄMTLAND. Omfattar Jämtland samt Härjedalen. Gränsen följer i sydväst Härjedalens länsgräns.
JÖNKÖPING. I norr Östergötlands länsgräns fram till väster om Tranås
därifrån mot söder till strax söder om Värnamo, därifrån rakt väster till
länsgränsen mot Halland. Västra gränsen utmed Jönköpings länsgräns.
Anderstorp och Gnosjö ingår.
KALMARBYGDEN. Norra gränsen går i rakt västlig-östlig riktning 1
mil söder om Oskarshamn. Andra gränsen följer Kalmar läns gräns.
gräns. Öland ingår.
KRONOBERG. Södra gränsen följer Kronobergs länsgräns, så även i
öster. Från nordöstra punkten går gränsen rakt västerut fram till ån
Nissan. Därifrån rakt söder till Kronobergs länsgräns som följs till
gränsen i söder.
ÖVRE LAPPLAND. Följer riksgränsen i väster, norr och öster. Södra
gränsen följer polcirkeln fram till söder om Jokkmokk därefter något
nordlig riktning förbi Korpilombolo varefter den går rakt norröver upp
till riksgränsen. (Pajala tillhör Norrbotten).

O.

NORRBOTTEN. Norra gränsen följer polcirkeln till söder om
Jokkmokk därefter svänger den i svag nordlig riktning till söder om
Korpilombolo varefter den går rakt norröver upp till riksgränsen. Pajala
tillhör Norrbotten. I söder följs Norrbottens länsgräns.
P. NÄSSJÖ. Västra gränsen i rak linje med Tranås inom avdelningen i
norr och Värnamo utanför avdelningen i söder. I norr följs landskapsgränsen mot Östergötland i öster mot Kalmar län till Kronobergs länsgräns. Därifrån går södra gränsen rakt västerut norr om Åseda till söder
om Värnamo.
Q. SJUHÄRADSBYGDEN. Omfattar Älvsborgs län.
R. SKARABORG. Omfattar Skaraborgs län.
S. SKÅNE 1. Omfattar Malmöhus län med begränsning i nordväst där
gränsen går i en rak linje strax söder om Landskrona upp till länsgränsen strax söder om Ljungbyhed.
T. SKÅNE 2. I norr Skånes landskapsgräns mot Halland-Småland till en
punkt rakt söder om Markaryd, därifrån rakt söderöver till gränsen för
Malmöhus län som följs till söder om Ljungbyhed. Därifrån rak gräns
till strax söder om Landskrona.
U. SKÅNE 3. Västra gränsen utgöres av en rak sydlig linje från Smålandsgränsen söder om Markaryd och till man träffar på Malmöhus län.
Andra gränsen är Kristianstads länsgräns.
V. STOCKHOLM. Norra gränsen går i rak linje 1 mil söder om Enköping
till en mil söder om Norrtälje. Västra gränsen följer länsgränsen mot
Södermanlands län med undantag av Södertälje som hör till Sörmlands
lokalavdelning.
X. SUNDSVALL. Landskapet Medelpad.
Y. SÖRMLAND. Södermanlands län. Dessutom Södertälje.
Z. TJUSTBYGDEN. Södra gränsen rak västlig-östlig riktning precis söder
om Oskarshamn. För övrigt Kalmar läns gränser.
Å. UPPSALA. Västra gränsen är Uppsala länsgräns. Södra gränsen en rak
linje från skärningen med Sörmland och Västmanland till söder om
Norrtälje. Norra gränsen går norr om Tierp och söder om Söderfors.
Ä. VÄRMLAND. Östliga gränsen är länsgränsen mot Örebro län. Övriga
gränser följer Värmlands landskap.
Ö VÄSTERBOTTEN NORRA. Norra gränsen är länsgränsen mot Norrbottens län. Södra gränsen går i en rak linje från kusten mitt emellan
Robertsfors och Lövånger och strax söder om Storuman till norska
gränsen.
AA. VÄSTERBOTTEN SÖDRA. Södra gränsen är länsgränsen till Västerbottens län. Norra gränsen i rak linje precis norr om följande orter som
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AB.
AC.

AD.
AE.
AF.
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tillhör lokalavdelningen: Robertsfors, Storuman, Tärna och Hemavan
fram till norska gränsen.
VÄSTMANLAND. Västmanlands län.
NORRA ÅNGERMANLAND. Norra gränsen är landskapsgränsen som
viker av mot söder ner till Faxälven. Därifrån går gränsen österut på
södra sidan Junsele, vidare sydöst i rak linje till kusten strax norr om
Nordingrå.
NORRA ÄLVSBORG. Dalsland, dessutom Vänersborg och Trollhättan.
ÖREBRO. Omfattar Örebro län (d.v.s. Närke, delar av Västmanland
och Västergötland).
ÖSTERGÖTLAND. Omfattar landskapet.

6. Från Skolkökslärarinnornas
Tidning till Hushållsvetaren
av Berith Janson

Den 25 september 1916 gavs det första numret av Skolkökslärarinnornas Tidning ut. Tio år efter att Svenska Skolkökslärarinnornas
Förening, SSLF, bildades hade föreningen möjligheter att ge ut en
tidning för lärare inom huslig ekonomi. Fram till dess hade Tidskrift
för Hemmet, som startade 1905 av Fackskolan för huslig ekonomi i
Uppsala, fungerat som fackorgan. Men allteftersom arbetsfältet med
undervisning i huslig ekonomi vidgades växte behovet av en egen
kårtidning. Vid ett möte i januari 1916 diskuterades möjligheterna och
behovet av ”ett organ, som kan stärka vår känsla av samhörighet med
arbetskamraterna och vara en kontakt utåt”. Själva idén vann allmän
uppslutning och en kommitté tillsattes för att förverkliga den.
På årsmötet beslöts att varje medlem skulle ”erlägga 50 öre årligen
som prenumerationsavgift”. Antalet medlemmar var vid denna tidpunkt 558. Under de närmast följande åren höjdes avgiften flera gånger, men tidningens ekonomi stabiliserades efterhand som medlemsantalet och annonsintäkterna ökade. Tidningen gavs från början ut
som månadsblad.
Det första numret bestod endast av åtta sidor. Formatet var 17x24
cm. Vad ville då Skolkökslärarinnornas Tidning? Ur anmälan kan
man läsa att:
Den vill först och främst bli ett samlande organ för skolköks- och lanthushållslärarinnekåren och som sådant söka tillvarataga kårens speciella
intressen. Den vill söka bli ett medel att hålla kåren i kontakt med arbetets
utveckling. Den vill bli ett organ, där vi kunna ge och mottaga erfarenheter från de olika arbetsfälten. Den vill öppna sina spalter för frågor och
diskussioner i angelägenheter, som för vårt arbete kunna ha aktuellt eller
allmänt intresse (Skolkökslärarinnornas Tidning nr 1).

141

142

Föreningens arbetsfält var stort. Något som också framgår av tidningens första medarbetare, som representerade folkhögskolor, lanthushållsskolor, folkskolans och flickskolans skolkök, husmodersskolor i
stad, vandrande skolkök samt husmodersskolor på landet. Redaktionen hoppades också på bidrag från alla håll inom kåren.
Fackkunskaper betydelsefulla

Genom tidningen speglas utvecklingen på olika områden. Utblickar
för behovet av utbildning i hushållsekonomiska frågor tog sin utgångspunkt i den allmänna samhällsutvecklingen.
Dyrtid och kristid satte sin prägel på mycket av innehållet i tidningen under åtskilliga år. Näringsfrågor, svenska folkets matvanor
och oron för måltidens ställning debatterades. Vid sidan om fackkunskaper för undervisningen var givetvis löne- och anställningsfrågor
angelägna frågor.
Ingeborg Wallin gav i det första numret en översikt av skolkökslärarinnornas arbetsfält och redogjorde för de mest betydelsefulla ändringarna vad gällde statsbidrag, löner och elevantal. I artikeln nämns
också nya arbetsuppgifter för lärarinnorna som exempelvis sakkunniga inom andra arbetsområden. Redan från starten hade kända profiler bland dåtidens pedagoger på området utlovat artiklar, som exempelvis Gertrud Bergström, Tilda Hansson, Kerstin Hesselgren, Ida
Norrby, Alma Peterson.
1921 kunde man i tidningen läsa att Kerstin Hesselgren, som första
kvinna invalts i första kammaren. Andra skolkökslärarinnor, som
under 1930- till 50-talet blev riksdagsledamöter, är Ruth Ager, Ingrid
Andrén och Ingrid Oswald.
Tidningens spalter var naturligtvis öppna för alla kollegor. Med
jämna mellanrum vädjade redaktionen om bidrag från medlemmarna
att ”ge oss skildringar från ert arbetsfält, enkla vardagsskildringar
över glada så väl som besvärliga förhållanden”.
Under 1920-talet återges en mångfald skrivelser till och från olika
myndigheter om bättre anställningsförhållande och lönereglering. Men
kristiden på 20-talet medförde också att matrecept av varierande slag
fick plats. Under 1930-talet började frågan om allmän undervisning i
hushållsgöromål ta fart. 1940 års skolutredning arbetade i åtta år och
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till utredningen ingav föreningen en skrivelse, som upptog 11 sidor i
tidningen. Under 1940-talet infördes hemkunskap och hushållsgöromål i folk- och fortsättningsskolor och diskussion om lärarutbildningen startade.
Ändring av yrkesbenämningen dök upp. Namnet skolkökslärarinnor täckte inte det arbetsområde, som dessa pedagoger numera behärska, ansåg föreningen. Frågan diskuterades nu och då i tidningen,
som exempel nämndes hemekonom eller hushållspedagog.
Nytt på 50-talet var organisationen av lärarinneutbildningen på det
husliga området. I tidningens novembernummer 1953 anges att lärarinneutbildningskommittén tillsatts och utredningen följdes upp med
rapporteringar från arbetet.
Tidsenliga spörsmål

I tidningen kan man följa utvecklingen av såväl föreningens centrala
som lokala verksamheten och det internationella engagemanget. Innehållet gav information om nya böcker, varukunskap, om barnbespisning och skolkök, inställning till reklam i undervisningen, undervisningens värde och betydelse, ämnets plats i dåvarande skolformer och
andra för tiden aktuella frågor. En ännu mer ingående uppfattning om
tidningens innehåll och betydelse för kåren får man genom att läsa
tidningarna, som från första numret till dagens utgåvor, finns bevarade på Kungliga Biblioteket.
Undervisningslokalernas utformning och utrustning har så gott
som under tidningens hela historia diskuterats och debatterats. Redan
under 50-talet innehöll tidningen en serie beskrivningar och bilder av
tillfredsställande undervisningslokaler. Inför det allmänna mötet 1965
och planering av en utställning uppmanades läsekretsen att komma in
med synpunkter på hur hemvårdsrummet borde utformas och utrustas
(se särskilt kapitel i denna bok).
Vägar och mål för undervisningen har givetvis varit ett återkommande diskussionsämne. 1957 skrev Susanne Hallgren en artikel med
rubriken ”Vårt ansvar” med hänvisning till det svenska välfärdssamhällets konsumtionsproblem med allt för söta maträtter och varor och
skolans ansvar för att bidra till bättre kostvanor.
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Det skrevs om föregångskvinnor på den husliga undervisningens
område, kvinnor som i hög grad var med om att utveckla ämnesområdet. Ett brännbart ämne var om undervisningen var tidsenlig – en
fråga lika aktuell i dag som då på 50-talet. Hemkunskapens mål var ett
annat påtagligt diskussionsämne under många år. I slutet av 60-talet
gjorde föreningen en analys av de aktiviteter, som förekom i hemkunskap baserat på Lgr 62. Om ämnesområdet skulle betraktas som
teoretiskt eller praktiskt har också varit föremål för debatt i tidningen.
Facktidskrift en viktig källa

Erfarenheterna genom åren visar att medlemmarna vill ha en egen
tidning. En sådan var viktig av det skälet att föreningen behövde en
stämma, som hördes utanför möteslokalerna. Nyheter, utbildningspolitiska förändringar och alla andra företeelser inom hushållslärarnas
breda verksamhetsområde har kommit till medlemmarnas kännedom
på ett sakkunnigt sätt.
Arbetsfältet har genom åren både ökats och minskats. Förändringar
på grundskolans område, ändringar för gymnasieskolans utbildningar
och nedläggning av lanthushållsskolor har minskat behovet av lärare.
Grundskolereformen 1969 med förändringar på högstadiet minskade
temporärt lärarbehovet. Oro fanns i kåren för att situationen med dåligt
tjänsteunderlag flera år framöver.
Försök hitta nya vägar, uppmanade ordförande Alice Melvinger,
uppsagda och arbetslösa lärare. Vidga verksamhetsområdet och komplettera hushållslärarexamen med att studera näringslära, pedagogik,
psykologi och sociologi på universitetsnivå. Satsa på studier i ekonomiska ämnen, svarade SÖ:s generaldirektör Jonas Orring, i en intervju för tidningen. Utbildningsminister Ingvar Carlsson rekommenderade studier i samhällskunskap och kemi på en intervju i samma nummer i början av 70-talet. Men det fanns också ljusglimtar vad gällde
tjänsteområdet, som exempelvis införandet av den tvååriga konsumtionstekniska linjen från och med 1971.
Under 60- och 70-talen satte könsrollsdebatten igång. Naturligtvis
tog tidningen fasta på bevakningen av frågan såväl internt som externt. Ett av inläggen i Hushållsläraren undrade om hemkunskapen var
ett hot mot jämlikheten eller en väg dit.
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Skall vi inte försöka få både flickor och pojkar att kräva möjlighet
att klara av både hem och barn och en yrkestillvaro? Var finns den
aktiva samhällsrollen för både flickor och pojkar? Vidga jämställdhetsdiskussionen! Hur påverkas eleverna av den ojämlikhet som idag
råder mellan ämnen och lärargrupper, skrev ordförande Anne-Marie
Rehnman, med anledning av att SÖ:s rapport ”Könsroller i skolan”
presenterades. Skolans inre arbete, SIA-utredningen, var under samma
tidsperiod en annan intressant fråga.
Utvecklingen på skolområdet har inneburit många förändringar av
hushållslärarnas arbetsfält. Läroplanerna kom tätt och därmed debatt i
tidningen om möjligheterna för yrkeskåren och undervisningens mål.
Hemkunskapens pedagogiska mål och dess betydelse som ett led i
individens sociala utveckling enligt Lgr 69 analyserades i en uppsats
som publicerades 1977. I en artikel 1978 frågar sig författaren om det
finns en ”medveten och konsekvent linje i vår undervisning eller medför alltför ansträngande tjänstgöring, rationalisering och rutinisering
en urholkning av hemkunskapen” (Hushållsläraren 1978 nr 9 s. 14).
Kamp om timmar

Även hushållslärarnas arbetsområde inom gymnasieskolan och likvärdiga skolformer har genomgått förändringar. Konsumtionslinjens vara
eller icke vara engagerade medlemmarna och kårtidningen uppmanade
medlemmarna att hjälpa och stödja varandra, att uppvakta politiker,
skriva insändare i lokala pressen med mera. Kampen om undervisningstimmar ökade.
Folkhälsoarbetet fick en nystart under 90-talet. Tidningen kopplade
på med att tillsammans med Folkhälsoinstitutet starta tävlingen ”Vi
kan, vi vill, vi törs”. Tävlingen bestod av att presentera projekt med
hemkunskap och andra ämnen. De tre bästa projekten fick en penningsumma till verksamheten.
Upp till kamp för hushållskunskapen, var en annan av de slogans,
som återfinns bland tidningens material under 80- och 90-talen.
Arbetsområdet för hushållslärarna minskade med nya reformer på
skolområdet. Lärarutbildningen förändrades med ny skolpolitik, tvåämneslärare utbildades och senare kom grundskollärarutbildningen –
allt kan följas genom tidningens årgångar. Genom reportage från det
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dagliga lärararbetet har läsarna kunna följa utvecklingen på de olika
skolformernas område. Men även reportage om hushållslärare, som
efter examen valde att arbeta på olika områden inom näringslivet och
organisationer.
Ett temanummer, nr 5/86, handlade om konsumtionslinjen och
trycktes i en extra upplaga, som skickades ut till cirka 2000 SYOkonsulenter runt om i landet.
Om vi inte syns, finns vi inte! Med de orden presenterades sig det
nybildade nätverket för hushålls- och hemkunskapslärare inom säroch träningsskolan, NätSär, för läsarna år 2000. Om vi inte syns, finns
vi inte – de orden kan också gälla för att värna om tidningens existens.
Nätverk startades under 90-talet för lärarna på lokal nivå och
genom tidningen förmedlades kontakter och information från mötena.
Facktidskriften växer

Att starta en kårtidning var ur ekonomisk synpunkt ett ganska djärvt
företag. Föreningen hade 1916 drygt 550 medlemmar och redan 1918
höjdes prenumerationsavgiften från 50 öre till 1 kr per medlem och år.
Kostnaden för tidningen var betungande och som besparingsåtgärd
utkom tidningen från och med 1924 med 10 nummer istället för 12.
Från 1946 ingick tidningen i medlemsavgiften. Under 50-talet hade
tidningens ekonomiska ställning i hög grad stabiliserats, inte minst
tack vare att den alltmer utnyttjades som annonsorgan. Det ökande
medlemsantalet bidrog givetvis också till en bättre ekonomisk
situation för tidningen. Under den senare delen av 50-talet diskuterades dock bristen – eller intresset – för att gå med i föreningen. Antalet
medlemmar 1956 var 1901.
Kårtidningen är inte bara kontakt med kårmedlemmar utan också
en kunskapskälla, ur vilken dessa kan öka sitt vetande, skriver ordförande Greta Kastman i ett inlägg. Oktobernumret 1958 ägnades åt
att slå ett slag för värdet och nyttan samt nöjet att tillhöra en förening.
Antalet sidor i tidningen var varierande, beroende på ekonomi och
tillgång av material. Den trycktes under lång tid endast i svartvitt och
bildmaterialet var begränsat.
1963 ändrades tidningens namn till Hushållsläraren samtidigt som
föreningen bytte namn till Hushållslärarnas Riksförening, HLR. Kår-
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tidningens 50-åriga tillvaro 1966 ”firades” med ett extra omfångsrikt
nummer (nr 5). Föreningen hade vid denna tid 2200 aktiva, det vill
säga yrkesverksamma, medlemmar organiserade i 34 lokalavdelningar. 1934 bytte tidningen format till rent A5-format. Första sidan
kom att förändras något 1942, då tidningen fick en renare layout med
bland annat föreningens emblem på omslaget. 1965 gjordes layouten
om fullständigt och formatet blev något större än A5.
Under 1972 hade tidningen fortfarande 10 nummer per år, men ett
av dessa var av ekonomiska skäl dubbelnummer. Föreningen hade vid
denna tid cirka 3700 medlemmar, cirka 730 av dessa hade annat
verksamhetsområde än lärartjänst och 170 var lärarkandidater. Det
första numret 1974 kom att ha ett helt nytt ansikte och formatet
ändrades till A4, antalet sidor var nu 32 varav ett antal sidor i fyrfärg.
Formatet A4 har sedan dess behållits, men antalet sidor har växlat
genom åren, liksom tidningens layout.
Föränderliga vindar

Vid HLR:s ombudsmöte 1974 diskuterades föreningens interna och
externa verksamhet. Tidningen var i detta sammanhang utsatt för omsorgsfull granskning, främst ur ekonomisk synpunkt. Arbetsgruppens
rapport, som återgavs i tidningen, innehöll många genomtänkta förslag
och, som visades sig, positiva synpunkter på ämnestidningens framtid.
En milstolpe i föreningens historia kom 1976 då icke behöriga –
eller annan som innehar tjänst inom hushållslärarnas ämnesområde –
kunde bli medlemmar. Därmed ökade medlemsantalet, dock hade det
perifert betydelse för tidningens ekonomi. En viktig punkt på dagordningen 1979 var styrelsens preliminära förslag att lägga ned tidningen
och ersätta den med medlemsinformation i form av stencil 8 gånger
om året. Är du beredd att betala 65 kronor per år för tidningen? Det
var en av frågorna i enkäten, som utgick genom tidningen och styrelsen räknade med svar från alla 3884 medlemmarna. Svaret blev, som
bekant, att medlemmarna var beredda att betala en extra avgift för
ämnestidningen.
Tidningen krävde en allt större del av föreningens ekonomiska
resurser. 1978 kostade tidningen 142 000 kronor, vilket var drygt 25
procent av föreningens samlade utgifter.
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Från och med den 1 juli 1979 uppbar riksföreningarna verksamhetsbidrag från Svenska Facklärarförbundet för sitt föreningsarbete.
Detta bidrag räckte inte för en tidningsutgivning, utan särskild avgift
togs ut för att täcka dessa kostnader.
Tio år senare skedde nästa stora omorganisation med nedläggning
av riksföreningarna och samgåendet av Svenska Facklärarförbundet
och Sveriges Lärarförbund, vilket också innebar att tidningen från och
med årsskiftet 1990–91 ägs av det nya Lärarförbundet. Föreningens
sista ombudsmöte hölls den 16 november 1990 och hade då drygt
3000 medlemmar. Ordförande Monica Lirén Wikander skriver inför
ombildningen:
Tidningen har inte enbart betydelse för information om ämnesutveckling,
fortbildning, föreningsaktiviteter, nya läromedel och så vidare, utan förstärker också yrkesidentiteten och lägger grunden för en god sammanhållning. En förutsättning för att medlemmarna ska känna sig hemma i det
nya förbundet är att man, som tidigare, får sin ämnestidning (Hushållsläraren 1988 nr 1 s. 3).

En ny epok startade för kårtidningen. Utgivningen minskade till 8
nummer med 32 sidor per nummer för att senare minska till 6 nummer
och 24 sidor några år senare.
Nya krafter och nytt namn

2006 har facktidskriften för det hushållsvetenskapliga området existerat i 90 år.
Redaktörerna har under åren avlöst varandra. Under de två första
åren var Ingrid von Zweigbergk redaktör. 1918 övertog Elsa Philip
arbetet med att redigera tidningen. Rut Nordgren tog hand om det
redaktionella arbetet 1923 och gjorde så fram till 1943, då Ruth Hamrin-Thorell tillträdde tjänsten som redaktör och som hon behöll till
och med 1972.
Redaktörer har sedan dess i nämnd ordning varit Gunnela Krossnes, Gisela Rehnberg, Karin Klintstrand. Själv har jag, Berith Janson,
haft förmånen att under en lång tid medverka i tidningen, först som
föreningens informationssekreterare från hösten 1974 och senare som
redaktör fram till årsskiftet 2002. Ny redaktör är Mats Klockljung.
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Det från början blygsamma månadsbladet på 8 sidor har genomgått
många förändringar. Till följd av yrkeskårens namnändring har också
tidningen under åren bytt namn. Under lång tid hette den Skolkökslärarinnornas Tidning, organ för skolkökslärarinnor och hushållslärare. 1963, som en följd av att yrkesbeteckningen blev hushållslärare, fick tidningen namnet Hushållsläraren fram till och med 1999.
Alldeles innan hemkunskap bytte namn till hem- och konsumentkunskap, hade tidningens namn ändrats till Hemkunskap i skolan. Namnet
ansågs inte helt lyckat och varade endast två år.
Ett slagkraftigare tidningsnamn, som underströk kårens sammansättning och verksamhetsfält var önskvärt. Namnfrågan på ämnestidningen hade länge varit aktuell och blev allt viktigare sedan grundskollärarutbildningen infördes och hushållslärarutbildningen lades
ned. Några studenter vid hushållsinstitutionen i Göteborg kom med
förslaget Hushållsvetaren och efter ämnesrådets påtryckning hos förbundet kunde tidningen från och med 2002 publiceras under namnet
Hushållsvetaren. Namnet Hushållsvetaren speglar bättre kårens sammansättning av lärare inom grundskola, särskola, gymnasieskola och
andra skolformer inklusive högskolan med utbildningar och kurser
inom det hushållsvetenskapliga området.
Då och nu

Under tidningens 90-åriga historia har mycket förändrats. Målsättningen från starten att vara ett samlande organ och som sådan tillvarata yrkeskårens intressen har infriats. Utvecklingen på olika områden
har återspeglats. Tidningen växte sakteliga i omfång och nådde sin
glansperiod under 80-talet med en upplaga på över 4000 exemplar.
Men tiderna förändras. Antalet medlemmar inom förbundet med anknytning till ämnesområdet har minskat och därmed också tidningens
upplaga. Upplagan är för närvarande 2700 exemplar.
Diskussioner har från och till under senare år förts om att av
ekonomiska skäl slå samman Hushållsvetaren med någon annan av
Lärarförbundets ämnestidningar. Ämnesrådet för hushållsvetenskap
har fått ta ställning till frågan och medlemmarna har genom enkäter
fått ge sina synpunkter.
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Tidningens uppgift har från starten varit att delge och informera
om aktuella frågor och spörsmål i en självklar strävan att hålla läsekretsen à jour med allt som händer och sker inom området. Enligt
Lärarförbundets redaktionella program för ämnestidningar, antaget
1992, ska ämnestidningarna
− stimulera och främja medlemmarna i utvecklingen av deras yrkesmässiga kompetens och ämneskunskaper,
– ge respektive medlemsgrupp allsidig, korrekt och saklig information inom respektive ämnes utveckling och sådan verksamhet i förbundet som berör ämnet,
– vara forum för fri och öppen debatt i yrkes- och ämnesfrågor,
– verka för ökad kännedom om arbete och undervisningssituation för
olika grupper av medlemmar som undervisar i ämnet.
Denna översikt av tidningens alla årgångar visar att engagemanget för
facktidskriften har varit stort. Vad som kommer att hända med ämnestidningen är svårt att sia om. Förhoppningen är givetvis att den ska
finnas kvar som ett samlande organ för lärare inom det hushållsvetenskapliga området även i framtiden.

Referenser
Skolkökslärarinnornas Tidning, Hushållsläraren, Hemkunskap i skolan, Hushållsvetaren, diverse årgångar.
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7. De eviga frågorna
– exemplet undervisningslokaler
av Karin Hjälmeskog

I Jubileumsboken nämns ett antal frågor som varit uppe i diskussion
och till aktion i föreningen.1 Det är frågor som handlar om läromedel,
gruppstorlek, tid, stadium och inte minst lokaler. När det gäller läromedel sägs att föreningen lagt ner tid på att sprida information om
facklitteratur inom området och tagit initiativ till att få aktuella
läroböcker till stånd. Man kan anta att utbudet av litteratur ser helt
annorlunda ut idag, men tillgången till aktuella läroböcker som är
utformade i enlighet med gällande kursplan kan fortfarande ses som
problematisk.
Undervisningsgruppernas storlek

När riksdagen 1919 antar bestämmelser för att statsbidrag för undervisning i hushållsgöromål ska utgå ingår krav på lärarinnans utbildning och ändamålsenliga lokaler och regler angående antal elever i en
undervisningsgrupp:
... att antalet lärjungar i kursen icke understiger 8, ej heller överstiger 16,
såvida icke statens vederbörande folkskoleinspektör det medgiver, varvid
antalet dock under inga förhållanden får överstiga 20. (Jubileumsboken,
s. 45)

Frågan om gruppstorlek utgår under lång tid från de regler kring
gruppstorlek som staten föreskriver. Hur många lärare i hem- och
konsumentkunskap i dagens grundskolor skulle inte vilja att den typen
av föreskrifter existerade än idag?
Undervisningstid

För att få en inblick i diskussionen om när under skoltiden den husliga
utbildningen ska förläggas får man gå långt tillbaka i historien. Under
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1910-talet verkar föreningen för obligatorisk undervisning i huslig
ekonomi i folkskolan. I en skrivelse till Folkundervisningskommittén
1911 föreslår man dessutom en minimitid av 120 timmar (30 dagar
med 4 timmar dagligen) som en obligatorisk skolkökskurs under
folkskolans sista år. Istället för att ta beslut om obligatorisk skolköksundervisning i folkskolan 1936 uppdras åt Skolöverstyrelsen att
ytterligare utreda frågan. Detta leder till att Skolöverstyrelsen, SÖ,
föreslår att hushållsgöromål ska förläggas till fortsättningsskolan och
att den ska omfatta 44 arbetsdagar, om vardera minst 5 undervisningstimmar, d.v.s. totalt 220 timmar.2 Det ska dock vara möjligt att, om
särskilda skäl föreligger, förlägga undervisningen till folkskolans
årskurs 7 istället. Skolkökslärarinnorna avger ett yttrande över förslaget där man uttalar sin tillfredställelse över förslaget som man
menar förbättrar den husliga utbildningen. Samtidigt menar föreningen att det vore beklagligt om all skolköksundervisning förlades till
fortsättningsskolan och förordar nu en minimitid om 270 timmar att
fördela mellan folk- och fortsättningsskolan. På grund av krigsutbrottet skjuts frågan upp, dock tas ett provisoriskt beslut som medför vissa
förbättringar i fortsättningsskolan.
Stora skolutredningar med uppdrag att pröva hela undervisningssystemet från småskola till universitet arbetar under 1940-talet,
vilket bland annat resulterar i en omfattande försöksverksamhet med
enhetsskola. I denna försöksverksamhet ingår hemkunskap som ett för
alla obligatoriskt ämne i årskurserna 3–6 samt i årskurserna 7 och 8.
Som vi vet blir ämnet obligatoriskt när grundskolan infördes 1962.
I Skolkökslärarinnornas tidning konstateras att ”skolreformen [är] i
hamn” och att ”Det blir alltså 4 timmar obligatorisk hemkunskap
i sjunde klassen och därmed basta” (Skolkökslärarinnornas Tidning
1962 nr 5 s. 135). Lärarna uppmanas att göra det bästa möjliga av
dessa timmar.
Förutom timantalet diskuterades således frågan om i vilken årskurs
eleverna skulle ha skolkök. I Jubileumsboken nämns just försöken
med ”småbarnsundervisning” (åk 3–6) som leder till att man i 1955
års undervisningsplan för folkskolan inför hemkunskap även för 9–
10-åringar. Men när det sedan blir obligatoriskt i grundskolan är det
samlat till en årskurs, sjuan.
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I och med Lgr 69 förläggs undervisningen i hemkunskap till
årskurs 8 och 9. Föreningen uppvaktar ivrigt alla riksdagsledamöter i
syfte att påverka dem att rösta för ett behållande av hemkunskapen i
årskurs 7. Dock beslutar riksdagen, med endast en rösts övervikt, om
förflyttningen.
I början av 1970-talet genomför HLR en enkätundersökning
angående schemaläggningen i hemkunskap. Framför allt handlade det
om att ta reda på om de tre timmar som eleverna har i årskurs 8 förläggs som ett sammanhållet arbetspass i en hemkunskapslokal. Samtliga 34 lokalavdelningar lämnar in uppgifter från sammanlagt cirka
615 skolenheter. Resultaten visar att hösten 1972 hade 115 av 615,
d.v.s. cirka 19 procent en schemaläggning som avviker från helt sammanhållna arbetspass om tre veckotimmar i årskurs 8. Det mest förekommande alternativet var 2 + 1 veckotimme. När undersökningen
redovisas i Hushållsläraren 1973 nr 1 sägs att undersökningen visar att
det finns 16 olika sätt att schemalägga 3 vtr hemkunskap! Från undersökningen drar man vidare slutsatsen att det inte är antalet paralleller
utan andra faktorer som avgör schemaläggningen, och konstaterar att
sju skolor i Västerås har avvikande schemaläggning, medan Gotland
inte redovisade någon sådan skola och Lappland endast redovisade en.
HLR söker under sjuttiotalet samarbete med SÖ i frågan om schemaläggning. I överläggningarna stödjer SÖ kravet på sammanhållna
arbetspass men anser sig dock inte ha några möjligheter att ge ut
några speciella anvisningar angående schemaläggning i hemkunskap.
Vid det förestående arbetet med nytt planeringssupplement till läroplanen ska dock frågan beaktas lovar man från SÖ:s sida.
Upp ur källaren

Runt 1910 gjorde SSLF flera aktioner i strävan mot förbättrade lokaler för skolköksundervisningen. Utgångspunkten är att många skolkök
placerats i skolornas källarvåning, vilket bland annat medför sämre
luft vilket i sin tur förvärras av matos, vattenånga och hetta som
nödvändigtvis blir resultat av det praktiska arbetet. Föreningen sänder
skrivelser till samtliga skolinspektörer i landet, till Överintendentämbetet och slutligen till Kungl. Maj:t. 1930 trycker man en broschyr
bland annat med utgångspunkt i de förslag som presenteras av Skol-
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byggnadskommittén 1926. Efter fortsatta, dock ej helt framgångsrika,
försök att förbättra lokalerna och därigenom få bättre arbetsförhållanden för sina medlemmar bestämmer sig föreningen för att 1945
genomföra en utredning för att bland annat få lokal- och inredningsfrågorna belysta. Cirka 76 procent av föreningens medlemmar anses
ha besvarat formuläret. Resultaten visar ”att så sent som 1945 användes på många håll helt otillfredsställande lokaler, som ingalunda motsvarar vare sig elevernas antal eller de fordringar man har rätt att ställa
på kvaliteten” (Jubileumsboken s. 59). Men det syns en ljusning, det
finns vid tiden redan ”verkligt föredömligt inredda kök” och intresset
sägs vara stegrande.
Lokalerna i styrdokumenten

I grundskolans två första läroplaner/kursplaner ges anvisningar om
lokaler (se nedan) och i texterna hänvisas också till förslag och
förteckningar som SÖ utarbetat. I Lgr 80 har den här typen av
instruktioner försvunnit, kvar finns dock Skolöverstyrelsens skrift om
skolhus.3 Genom 1990-talets kommunalisering och decentralisering
av skolverksamheten försvinner alla centrala riktlinjer. Kvar finns
idag följande krav i grundskoleförordningen:
Grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning (SFS 1994:1194 1 Kap. 4§).

Om undervisningen i hemkunskap ska kunna bedrivas på ett effektiv
sätt och ge goda resultat anges i Lgr 62 att hemkunskapslokalerna
måste vara ”väl planerade och väl inredda samt försedda med inventarier, som är tillräckligt varierande och väl genomtänkta för att tjäna
sitt ändamål” (s. 337). Vidare sägs att det bör finnas ett ”rikligt och
representativt urval” av olika hjälpmedel som planscher, bildserier
och flanelltavla med tillbehör. Det bör också finnas ett referensbibliotek. Beträffande lokalernas utformning, utrustning i övrigt och annan
undervisningsmateriel hänvisas till de förslag och förteckningar som
SÖ utarbetat (Lgr 62 s. 228–338).
”Förutsättningen för att hemkunskapens målsättning skall kunna
förverkligas är bl.a. att undervisningslokalen är väl planerad och inredd” hävdas i Lgr 69 (s. 163). Liksom i föregående kursplan hänvisas
till av SÖ framarbetade förslag och förteckningar med det tillägget att

156

äldre lokaler måste rustas: ”Viktigt är att även äldre undervisningslokaler rustas upp i nivå med SÖ:s senaste anvisningar och att AVutrustning finns i samma utsträckning som i övriga ämnesrum” (s.
163). Kursplanen anger också att både grupprum och lärararbetsrum
bör finnas i anslutning till Hk-lokalen. Läromedel som passar den
föreslagna metodiken, exempelvis självinstruerande material och en
lämplig boksamling ska finnas tillgänglig för att klara kraven på ökad
individualisering. All materiel och utrustning måste väljas med omsorg eftersom det är undervisningsmaterial. Förordar statens institut
för konsumentfrågor ett visst redskap ska detta väljas. ”Om flera redskap av samma sort skall finnas, bör olika typer väljas, för att ge
eleverna möjlighet till jämförelser. Likaså bör flera olika material
väljas, t.ex. kokkärl av aluminium, rostfritt stål, dubbelemaljerat järn
och eldfast glas, porslin eller lergods” (s. 163). Vidare ingår i Hkundervisningen s.k. ”exponeringsövningar”. Det kan handla om att
visa upp näringsriktiga måltidsförslag, dukade bord, inredningsdetaljer, diagram, tabeller etc. För det bör det i olika utrymmen i skolan
finnas tavellister, väggskenor och skåp.
SÖ bedriver ända fram till sin nedläggning utvecklingsarbete som
var såväl normerande som inspirerande. Det var elevantal, antal paralleller och stadium som styrde riktlinjerna bl.a. i form av typritningar
för olika undervisningslokaler. Särskilt viktigt var det för mindre
kommuner att ha möjlighet att söka råd och stöd hos SÖ:s arkitekter
inför byggandet av en skola. Det ses som positivt av såväl pedagogerna, kommunerna som av arkitekterna att det finns större frihet
att utforma skolor idag än under SÖ:s tid. Men det finns en skillnad
mellan att avreglera skolans verksamhet och skolhusens utformning,
nämligen att styrningen av skolans verksamhet har övergått från regelstyrning till målstyrning, medan planeringen av skolan som fysisk
miljö har gått från ”en statsbidragsunderstödd detaljreglering till en
fullständig icke-styrning” (Törnqvist 2005, s. 136, kursivering i original). Den enda egentliga reglering som finns idag är den mycket
kortfattade skrivningen i Grundskolförordningen om att skolhuvudmannen ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Att man skriver så
kortfattat underlättar inte heller Skolverkets undervisningsinspektion
vad det gäller verksamhetens fysiska förutsättningar. Kanske är det
därför jag inte fann några direkta påpekanden angående lokaler i
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inspektörsrapporter jag läst. Myndigheten för skolutveckling har inte
något specifikt uppdrag att arbeta med utvecklingsfrågor rörande
skollokaler.

Vård av hygienutrymme
(Arbetsområde: 10. Att välja hygien)
Ett vanligt standardbadrum kostar ungefär 8 000 kronor, d.v.s.
dubbelt så mycket som vanlig bostadsyta.
Som konsument tjänar man på att vårda badrummet snabbt, effektivt och skonsamt. Ett smutsigt badrum inbjuder inte till renlighet.
Arbetsuppgifter
1. Undersök hur olika ytor påverkas av rengöringsmedel. Fyll i ett
bedömningsschema!
2. I en korg finns redskap och rengöringsmedel. Välj ut redskap
och medel som är lämpliga för vård av sanitetsgods. Placera ut dem i
badrummet respektive städskåpet. Vilka bör förvaras barnsäkert?
Behövs fler förvaringsmöjligheter?
3. Räkna samman kostnader för de valda redskapen och medlen.
4. Gör rent tvättställ, badkar och wc efter instruktion.
Material
Korg med prismärkta redskap och rengöringsmedel, plastlaminatprover, kakelplattor, lupp, bandspelare, ljudband, projektor,
bedömningsschema.
Redovisning
1. Visa bedömningsschemat.
2. Demonstrera val och placering.
3. Redogör för kostnaden.
Sammanfattning och värdering
Ur Skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan, Lgr 69, II Supplement: Hemkunskap och barnkunskap, s. 13–14.
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Hemvårdsrummet

Under 1960-talet förs i Hushållsläraren en diskussion om hemvårdsrummets användning. Syftet med hemvårdsrummet/-avdelningen är
att ge eleverna möjlighet att öva sig att inreda och vårda hela bostaden, inte bara kök och matplats. Som exempel kan nämnas ett av de
arbetsområden som föreslås i supplementet till Lgr 69: Vård av hygienutrymme. För detta krävs tillgång på städskåp, tvättställ, wc och
badkar.
Det var inte enbart i kårens egen tidning som hemvårdsrummet
diskuteras, utan även i kvällspressen. I en artikel i Hushållsläraren
1965 nr 2 refereras till en artikel i Expressen skriven av Willy Maria
Lundberg:4
Om en slöjdlärare skall lära en elev att borra, sätter han en borr i händerna på honom. Därför att man borrar med borren. När en hushållslärare
skall diskutera porslinsval med sina elever går läraren in i hemvårdsrummet. Men det är inte alls säkert att det blir någon lektion. Och felet är
inte hushållslärarens utan skolmyndigheter har på det grövsta uraktlåtit
att följa sina skyldigheter när det gäller hemvårdsrummet. I en mängd
skolor används det som kafferum för lärarna, därför att det inte kan fungera som något annat!
Att hemvårdsrummet är ett undervisningsmaterial av samma vikt som
borren i slöjden eller lexika i språkundervisningen blundar man för i en
vitt utbredd tafatthet i miljöfrågor och en total okunnighet på sina håll i
estetisk fostran.
Ändå måste det vara varje skolrektors sak att till skoldirektören anmäla
brister i undervisningsmaterialet. Och skolöverstyrelsen har inspektörer
till sitt förfogande, det är deras skyldighet att kontrollera att hemvårdsrummet är fullgott undervisningsmaterial.

I fortsättningen av artikeln tar fru Lundberg upp några skräckexempel
som hon har fått kontakt med, bl.a. ett hemvårdsrum tapetserat med
vinflaskor dinglande i någon slags spalje.
Något måste göras menar hon. Ett sätt vore att framställa demonstrationsmaterial, kanske i form av en ”interiörteater” – ett rum på 2–3
kvadratmeter där eleverna kan få byta och studera inredning, möbler,
tapeter, ljuseffekter, textilier m.m. (Hushållsläraren nr 2 1965 s. 39).
Frågan om hemvårdsrum är också central vid HLR:s allmänna
möte i Falun samma år. På utställningen visas bland annat ett hemvårdsrum identiskt med ett rum vid seminariet för huslig utbildning i
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LB demonstrationsbänk
Str strykningsredskap
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Teckenförklaring
F frys
K kyl
S sval
T torrförråd
ST städskåp
R hushållsmaskiner
o. redskap
H handikapputr., redskap
E elevarbetsplats
P porslinsskåp
D diskmaskin
L linne
Str strykningsredskap
BO bohag
KL klädvård
EA elevarbeten
HP handikapputrustning
T textila material
U div. undervisn.matr
M byggbara möbler
LB demonstrationsbänk
TV tvättmaskin
C centrifug

Uppsala. Ett annat exempel har namnet Överblick som är tänkt
för grundskolans högstadium. Grundidén är att läraren ska kunna överblicka hela undervisningslokalen, därför är Ämnesrummet för bostads, -konsument- och familjekunskap utformat utan skrymmande
väggar, som en del av hemkunskapslokalen. Den avskilda tvättstugan
är en tvättavdelning i hemkunskapsrummet, den egna vrån kan skapas
i lokalen med hjälp av vikväggar eller draperier och badrummet är
försett med en öppningsbar väggdel, som samtidigt kan fungera som
anslagstavla. Sedan ska det finnas ett väl utrustat materielrum.
En vision presenteras ett par år senare i en debattartikel i Hushållsläraren:
Tänk bara, ett rum som ligger i hjärtat av huset, i skärningspunkten
mellan övningsämnena, de skapande – nyttoinriktade, estetiskt formgivande –! I rummet står en form- och materialskön bricka, den har en duk –
målad för stunden eller omsorgsfullt sydd, – på duken en nyttig frukost.
Ett rum som ett medel för integrering i ordets rätta bemärkelse. (nr 2 1967
s. 46)

Från hemvårdsrum till studio, det är en utveckling skapad av några
hushållslärare efter att ha inspirerats av de byggmöbler som visats på
en utställning arrangerad av svensk Form 1966. Byggsatsen kompletterades med 30 tyger, lampa, kuddfodral i alla färgtoner och en
arbetsvägg i poröst material och eleverna kunde med hjälp av detta
bygga egna hemmiljöer – ”Våra elever tycker det är toppen” skriver
de entusiastiska lärarna (Hushållsläraren nr 1 1969 s. 6).
Idén med byggbara möbler har anammats av SÖ, vilket märks i de
förslag på typritningar som presenteras 1969 (se vidstående sida).
HLR ges tillfälle att yttra sig över förslaget. Föreningen är positiv
till den öppna lokalen, och till att eleverna fått ”var sin arbetsplats”.
Man har vissa invändningar, som att det saknas en bra lösning vad
gäller plats för demonstrationer och att eleverna inte har sittplats vid
arbetsplatserna. Vidare saknas omklädningsrum med toalett för eleverna och omklädningsrum, duschrum, arbetsrum samt toalett för
läraren.
I Skolhus 1/79 presenteras ett material framtaget inom SÖ om
lokaler för hemkunskap i grundskolan. Hemvårdsrummet som avskild
lokal finns inte längre kvar, däremot finns den verksamheten i termer
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av bostad, tvätt etc. kvar och man visar på olika flexibla lösningar på
utrymmen för dessa verksamheter:

Bostad-miljö: ca 4 personer
bygger upp en bostadsmiljö,
sammanställer möbler och
bohag, studerar färg, ljussättning o.s.v.

Bostad-miljö: ca 8 personer
undersöker en bostadsmiljö
för äldre personer och rörelsehindrade

I materialet talas om behov av lokaler utifrån hur många parallella
klasser som går i skolan och utifrån det hur många 16-grupper det
blir, exempelvis en skola med 4 paralleller behöver två hemkunskapslokaler om vardera 120 kvm. Vidare redovisas alla de verksamheter
som ingår i hemkunskapsundervisningen utifrån den gällande kursplanen och visar i likhet med bilderna ovan exempel på hur lokalerna
kan utformas och användas utifrån de olika verksamheterna.
HK-lokalen placering och roll i skolans verksamhet

Lokaler kan i relation till undervisning i hem- och konsumentkunskap
problematiseras ur åtminstone två perspektiv. Det ena är arbetsmiljö-,
det andra undervisnings- eller didaktiskt perspektiv.
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I de tidigare diskussionerna, nämnda inledningsvis, finns båda
med, men det går att hävda att arbetsmiljöfrågorna dominerade. Det är
inte att förundras över när man läser om hurdana arbetsvillkor skolkökslärarinnorna många gånger hade. Frågor om ljudnivå, luft etc. är
fortfarande aktuella. Många lärare i hem- och konsumentkunskap kämpar för bättre ventilation och den frågan kompliceras av att elevgrupperna på många skolor idag överstiger de 16 som lokalerna en gång
byggdes för. För andra lärare kan det handla om en kamp för att över
huvud taget få behålla undervisningslokaler specialinredda för hemoch konsumentkunskap vid en ombyggnad, eller över huvud taget få
speciallokaler vid nybyggnation. Lokalerna för ämnet anses ofta dyra,
användbara endast för en begränsad sorts verksamhet m.m.
En särskilt prekär fråga är möjligheterna till undervisning i hemoch konsumentkunskap för de yngre eleverna. Kursplanen har uppnåendemål för år 5, vilket betyder att eleverna måste ha fått undervisning som ger dem möjlighet att nå dessa mål innan de börjar 6:an. Vid
läsandet av några slumpmässigt valda inspektörsrapporter (Skolverkets hemsida november 2005) framkommer stora brister just vad det
gäller undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Jag kan inte
säga något om hur stor andel, men det tycks som om ett flertal kommuner inte får godkänt utan ges i uppdrag att göra förändringar
angående undervisningen i hem- och konsumentkunskap för de yngre
så att de ges möjlighet att nå målen för år 5. Det kan vara intressant att
i detta sammanhang titta tillbaka på de idéer som presenterades på
1970-talet om olika typer av kombinationslokaler. Exempel är lokaler
för bild och teknik eller för textilslöjd och hemkunskap (Skolhusaktuellt hösten 1979).
Jag tittade även på några inspektörsrapporter från fristående skolor, där fick flera anmärkningar angående hur hem- och konsumentkunskapsundervisningen (även slöjd m.m.) bedrivs. Ett exempel är att
en skola till stor del lät barnen laga maträtter hemma, under föräldrarnas ledning, i form av hemuppgifter och ansåg att man då hade
genomfört undervisning i hem- och konsumentkunskap. Ett annat
exempel på hur undervisningen i hem- och konsumentkunskap
genomförs genom att eleverna ansvarar för matlagning under ett antal
lägerveckor (jfr Törnqvist 2005). Skolverkets inspektörer erinrar bland
annat om att undervisning ska ske under lärares ledning och kan där-
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för inte godta en sådan ordning. Anledningen till arrangemanget är
förstås att man inte har några anpassade lokaler, detta talar man dock
inte om i rapporterna.
Lokalsituationen, vare sig det handlar om att lokaler inte finns eller
att de är byggda för länge sedan eller helt nyinredda, har ett stort
inflytande för vilken undervisning läraren, tillsammans med eleverna,
bedriver. Lokalerna är vad man brukar kalla en ramfaktor, d.v.s. de
utgör ramar eller förutsättningar för undervisningen. Samma tes driver
Anna Törnqvist (2005) i sin bok Skolhus för tonåringar. Hon tar inte
särskilt upp HK-lokaler, men i några resonemang förekommer ämnet
och ibland ingår HK i den s.k. praktisk-estetiska ämnesgruppen. I ett
avsnitt där hon talar om att skolhustraditionen kan uppfattas som ett
hinder för pedagogisk utveckling nämner hon hur praktisk-estetiska
lokaler är perifert placerade och att de är noggrant låsta när inga
lektioner pågår. Hon är kritisk till både den perifera placeringen och
till att dörrarna är låsta:
”En vanlig högstadieskola” som är hyfsat välutrustad beträffande
speciallokaler av olika slag ger i bästa fall möjlighet till laborativa och
kreativa arbetspass. Än en gång finns dock anledning att ta upp den
terminslånga schemaläggningen som hinder för spontanitet och individanpassning. Eleverna tillåts vanligtvis röra sig eller arbeta med händerna
vid ett fåtal tidsbestämda arbetspass, under vilka kreativitet och experimentlust förutsätts flöda. Däremellan är man hänvisad till teoretiska
studier. (Törnqvist 2005 s. 38)
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Törnqvist beskriver ett antal skolor där man försökt gå vidare och inte
återskapa realskolans långa korridorer med rader av klassrum på 60
kvm längs ena sidan. Det kan då handla om stora studiehallar eller om
avdelningar för respektive arbetsenhet. Ofta, men inte alltid, finns en
särskild avdelning med lokaler för hem- och konsumentkunskap, bild,
slöjd etc. Samtidigt menar hon att det är tydligt i alla de skolor hon
beskriver, att det är rum för teoretiska studier som fortfarande är helt
dominerande. I alla skolorna finns klassrum, grupprum, datorlandskap, allrum, elevarbetsrum etc. Alla möblerade med bord och stolar,
många utrustade med datorer och whiteboard. Det som blir tydligt,
menar hon, är att även i de nybyggda skolorna premieras den elev
som kan sitta stilla och lyssna, eller koncentrera sig på information i
en dator eller i en bok. ”Vart tog all insikt om de multipla intelligenserna och de olika lärstilarna vägen? Vart tog utrymmet för spontana
aktiviteter och praktiskt undersökande arbetssätt vägen?” undrar hon.
Det finns skolor som har flyttat in salarna för HK, slöjd etc. från
den sekellånga förvisningen till skolans bortre skrymslen (källare) och
placerat dem mitt i skolbyggnaden. Men frågan är om lokalerna
används utanför schemalagd tid i de ämnen de är avsedda för. På en
skola är ett mycket estetiskt tilltalande rum för hem- och konsumentkunskap inrett, men det används sällan, eftersom man har tillgång till
små köksenheter i de s.k. hemområdena (s. 50). Skulle det vara möjligt att eleverna gavs möjlighet att lära sig ett annat lands språk eller
öva matematik genom att laga mat på franska eller baka ett bröd även
i en HK-sal? Det skulle vara spännande att se någon skola för
tonåringar som verkligen utgår från dessa speciallokaler (HK-lokal,
slöjdsal, NO-laboratorium, bildsal och idrottssal) och låter dem sätta
prägel på hela huset, där de öppnar för att i alla sammanhang inspirera
till alternativa sätt att lära (s. 160).
Lokalernas betydelse för val av arbetssätt i undervisningen

Om vi förflyttar oss från den generella användningen av lokalen som
helhet till vilka förutsättningar lokalens utformning och utrustning ger
själva undervisningen kan man också börja i den husliga utbildningens
tidiga historia. Vad man skulle kunna kalla en traditionell HK-lokal,
med sitt ursprung i förra sekelskiftets husliga undervisning, består av
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fyra köksenheter. Eleverna skulle arbeta i grupper om fyra, ofta kallat
familjegrupper, i respektive köksenhet. Där skulle de efter förebild
från Tyskland tilldelas olika arbetsuppgifter. Många kommer ihåg den
förutbestämda arbetsfördelningen med 1:an, 2:an, 3:an och 4:an som
skulle klara av skilda uppgifter. Arbetsuppgifterna cirkulerade inom
gruppen så olika uppgifter ålades den enskilde eleven vid skilda
undervisningstillfällen.5

Arbetsschema
1. Lagar huvudrätt
2. Lagar dessert
3. Bakar
4. Tvättar/konserverar
På 1970-talet blir lokaler med 8 köksenheter (se typritningar från 1969
ovan) allt vanligare och eleverna arbetar två och två och systemet med
fasta arbetsscheman blir allt ovanligare. Lokalens utformning kan
därmed sägas ha betydelse för hur eleverna delas in i grupper och för
hur samarbetet och undervisningens innehåll organiseras.
Eftersom dessa köksenheter, oavsett om de är fyra eller åtta till antalet, utformats för att efterlikna ett kök i en bostad finns från början
det allra mesta som gruppen behöver i form av utrustning och redskap
för sitt arbete i den egna enheten. Dessutom planeras ofta arbetet så
att alla elevgrupper gör samma saker. Exempelvis bakas det i samtliga
köksenheter samtidigt. Alla ugnar är påslagna och kanske är det en
plåt eller en kakform som gräddades i varje ugn. Något som knappast
är försvarbart idag med en annan medvetenhet om den energi ugnen
slukar. Diskmaskinens införande förändrade i många fall porslinets
placering till ett gemensamt skåp i närheten av diskmaskinen. Kan
detta uppfattas som ett första steg mot mer verksamhetsorienterad
utformning av lokalerna?
Tillgång till lokaler och till utrustning är avgörande för vilken typ
av arbetsuppgifter som kan ingå i undervisningen och därmed också
för i vilken mån eller hur eleverna kan uppnå ämnets mål. Nedan
nämns exempelvis en HK-lokal med en minimal teknisk utrustning
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där jämförande undersökningar inte kan genomföras. Något som torde
påverka elevernas möjligheter att i mer projektliknande arbetsformer
genom egna erfarenheter (tester, jämförelser) göra bedömningar och
dra slutsatser om val av matlagningsmetoder och av teknisk utrustning
som en individualiserad och helhetsorienterad konsumentutbildning
kräver.
Slopandet av specialsalar – en trend sedan 1990-talet

På olika sätt har man försökt skapa alternativ till de specialsalar som
krävs för exempelvis undervisningen i hem- och konsumentkunskap
(Hemkunskap i skolan 2000 nr 1, Eriksson 2002). Skälen säjs vara att
man anser att salarna står outnyttjade vissa delar av dagen och att
deras speciella utformning gör dem olämpliga för annan undervisning
än den de är byggda för.
Ett exempel som presenteras i ämnestidningen är ”miljörummen” i
Örsundsbroskolan. Där samsas bild, NO och hem- och konsumentkunskap i ett gemensamt rum centralt beläget i varje arbetslagsavdelning (se Hushållsläraren 1999 nr 5 och Hemkunskap i skolan 2000 nr
1). HK-delen i detta gemensamma rum består av två spisar, två diskbänkar, diskmaskin, kylskåp, tvättmaskin och torkskåp. Till avdelningen hör också en köksö med arbetsbänkar som eleverna kan samlas
runt. Utrustningen är också knapp. Det finns en grundutrustning av
glas, porslin etc. för 30 personer. Dessutom en matberedare, en micro,
ett våffeljärn och en våg. Möjligheterna för eleverna att samtidigt
utföra samma arbetsuppgifter är således obefintlig, liksom möjligheter
till olika dukningar eller jämförande tester av tekniska hjälpmedel. De
lärare som intervjuas ser för och nackdelar ”Men visst begränsar
lokalen. Träning av de praktiska handlagen får ge vika” (Hushållsläraren 1999 nr 5 s. 31). För att kunna genomföra undervisning i dessa
lokaler har mindre grupper skapats, vid tidpunkten för intervjun
varierade gruppstorleken från 8–12 elever.
Projektledaren och arkitekten vid lokalförsörjningsförvaltningen i
Göteborg, Inger Skogsberg, menar att HK-salarna i allmänhet blir
kvar vid ombyggnad av skolor som undervisar i år 7–9. Hon talar om
hur viktigt det är att HK-lärarna är aktiva och håller sig framme vid
planering av om- eller nybyggnation. Men samtidigt skulle hon vilja
se lite mer nytänkande.
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Inger Skogsbergs erfarenhet av hemkunskapslärarna är att de idag gärna
hävdar den gamla SÖ-normen som modell – med tre elever per enhet,
med spis, diskbänk och arbetsbänk. Däremot kan man tänka sig att släppa
behovet av att behålla träningslägenheter för storstädning (Hemkunskap i
skolan 2000 nr 1 s. 7).

Men HK-lärarna blir heller inte alltid lyssnade på, och de får inte ens
alltid vara med i planeringsarbetet. I en artikel i Hushållsvetaren (nr 3
2003) beskrivs HK-lokalen som ”utförd enligt en mycket föråldrad
läroplan” där en förälder till en elev i skolan som var nyutbildad HKlärare fick möjlighet att på ett tidigt stadium komma med synpunkter,
i övrigt genomfördes byggnationen utan att HK-lärare involverades.
Två salar ingår, en ”teorisal” och en lokal med köksenheter, ett serveringskök samt en minimal tvättstuga. Vissa grova misstag har rättats
till, som att inte tillräckligt med utrymme fanns för förvaring av
specerier, eller för källsortering. Andra problem kvarstår. Exempelvis
är elurtagen vid köksenheterna inte placerade vid arbetsbänken och
diskmaskinerna placerade så att det inte går att plocka in porslin i
skåpen med maskinluckan öppen. Ett annat allvarligt misstag är att ha
en vägg mellan borden i den s.k. teorisalen. I det rummet finns också
mangel och strykbräda. Det försvårar lärarens överblick oerhört, vilket
inte minst är farligt med tanke på de risker som maskiner och redskap
som används både vid matlagning och vid tvättens efterarbete medför.
Läget idag

Lokaler har varit på agendan även under den tid då Ämnesrådet verkat, d.v.s. sedan 1991. Bland annat har rådet tillsammans med Lärarförbundets förbundsstyrelse försökt få till stånd en idéskrift om lokaler. Under många år förde därför Lärarförbundet samtal med Svenska
kommunförbundet (numera Sveriges kommuner och landsting) om att
gemensamt ta fram en sådan skrift, dock utan att lyckas.
Ämnesrådet får med jämna mellanrum kontakt med medlemmar
som oroas över utvecklingen när det gäller lokaler. Om att en av två
HK-lokaler tas bort vid ombyggnation, att nya skolor byggs utan HKlokal eller att HK-lokalen inte byggs utifrån HK-lärarens önskemål.6
I kapitlet Vart är vi på väg? diskuteras möjligheter till att tänka nytt
och erfarenheter från Danmark lyfts fram som exempel. Kan en skola
planeras med utgångspunkt i lokaler för hem- och konsumentkunskap,
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bild, NO etc.? Kan vi samtidigt som vi skapar lokaler som möjliggör
en didaktisk och pedagogisk utveckling möta de ekonomiska kraven
som skolan ständigt ställs inför? Skollokaler är dyra och i Sverige
lägger vi en betydande del av skolbudgeten på lokaler.

Noter
1, Med Jubileumsboken avses Skolkökslärarinnornas förening 1906–1956
som utgavs av föreningen i samband med 50-årsjubiléet 1956.
2. Skolöverstyrelsen, SÖ, var 1920–1991 ett centralt ämbetsverk under Utbildningsdepartementet med ansvar för skolväsendet. Idag handläggs en del
av SÖ:s uppgifter av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.
3. Skolhus 1971–1979, Skolhus aktuellt 1979–1990
4. Willy Maria Lundberg kallas ofta konsumentjournalistikens Grand Old
Lady. Hon arbetade för tidningen Vi på 1930-talet, Aftontidningen på 1940talet, Folket i bild, på 50-talet därefter först Expressen och senare Aftonbladet på 1960-talet. Hon skrev också flera böcker, satt i redaktionen för FIB:s
hemböcker och var en tid ledamot i Statens konsumentråd och skapade det
s.k. kvalitétshuset Träslottet i Hälsingland (www.traslottet.se/willysv.html).
5. I boken om Ida Norrby, en av grundarna av Fackskolan för huslig ekonomi
i Uppsala, återges en artikelserie införd i Vårt Land 1894 där Ida Norrby
berättar om sina erfarenheter bland annat från England och från Tyskland.
Om undervisningen Tyskland sägs bland annat: ”Klassen är indelad i grupper, 4–6 i hvarje grupp. Hvar och en av dessa bildar en liten familj för sig
sjelf med egen eldstad, köksbord och kökshylla med alla de för ett välordnat
fast enkelt kök nödiga köksredskapen. Hvar och en av medlemmarne af
denna lilla familj har sin särskilda pligt att uppfylla: N:r 1 har eldstaden på
sin del, n:r 2 har att förse hushållet med vatten, n:r 3 att göra uppköpen och
föra räkenskaperna, n:r 4 att hålla kökshyllan i vederbörlig ordning och
öfvervaka dukningen. Hvarje månad ombytas deras pligter: …” (Nordin &
Barkfeldt 1995 s 225).
6. Det finns idag åtminstone två sammanslutningar som arbetar med skolbyggnadsfrågor, som kan sägas ha tagit vid där SÖ slutade genom att åtminstone vara forum för skolhusens problem, idéer och utveckling (Skolhus
& miljö 1994, nr 1). Dessa sammanslutningar är Skola 2000 i Stockholm,
och Skolhusgruppen ibland annat Stockholm och Västsverige. Skola 2000
och Skolhusgruppen har hemsidor. Se www.skola2000.se respektive
www.skolhusgruppen.se
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8. 150 år av ”outsourcing”
av hemarbete
av Marianne Pipping Ekström och Karin Hjälmeskog

Vad är ”ett hem” och vad försiggår där? Tanken i detta kapitel är att
reflektera över vilka arbetsuppgifter som görs hemma, vem som gör
vad och vad som vid olika tidpunkter flyttats ut att utföras utanför
hemmets väggar. Det moderna ordet för att förlägga något någon
annanstans är outsourcing,1 det är egentligen ett ord från företagsvärlden. Inom företaget sker utlokaliseringen på ekonomiska grunder,
den outsourcing som sker från hemmet ut i offentligheten har delvis
kommit till genom myndighetsbeslut, delvis på grund av hushållets
egna beslut. Men det finns också, som vi kommer att se, uppgifter som
flyttat in från offentligheten till det privata hushållet, insourcing.
Kapitlet tar sin utgångspunkt i tiden före den svenska folkskolestadgans tillkomst, det vill säga under första hälften av 1800-talet. Vi
gör nedslag vart femtionde år, med start kring 1850, följt av sekelskiftet 1900, därpå tiden efter andra världskriget 1950 och framåt och
slutligen nutid, millennieskiftet 2000. Årtalen är inte absoluta, det är
valda mer som en avsikt att ringa in olika epoker. Det är framför allt
hemarbetet som kommer att granskas, med fokus på vad som i varje
tidsepok förflyttats från hemmets ansvarsområde till den offentliga
sfären. Parallellt kommer vi att reflektera kring kvinnans ställning,
ställa frågor om jämställdhetssträvanden och slutligen säger vi något
om eventuella konsekvenser för utbildning i hem- och konsumentkunskap. De källor som kommer till tals är hushållsstudier, offentliga
utredningar och offentlig statistik. Allra först uppmärksammar vi att
diskussionen om vad vi önskar ska vara verksamheter i hemmet inte
är ny.
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Redan på 1930-talet diskuterades av bland andra Alva och Gunnar
Myrdal vad av hushållens uppgifter som skulle kunna kollektiviseras
och vad som skulle vara kvar. Så här skrev de i slutkapitlet av Kris i
befolkningsfrågan (1934) under rubriken ”Den nya familjen”
Det finns ingen anledning att dölja det faktum att en fortsatt kollektivisering av barnuppfödning och barnuppfostran innebär en genomgripande
förändring av familjelivets hela grundval. Men familjen just nu (1930-tal,
vår anm.) är blott en dålig kompromiss mellan en stabil förkapitalistisk
tradition och den nya tidens förändrade betingelser (Myrdal & Myrdal
1934 s. 317).
Inom den nya familjen skall liksom i den gamla patriarkaliska – hustrun och mannen stå sida vid sida såsom kamrater även i det produktiva
arbetet, och barnens rätt till en för deras framtida liv ändamålsenligt
fostrande existens skall ånyo vara tryggad. Under arbetstiden, de sju-åtta
timmarna mitt på dagen, skall i anpassning till det industrialiserade samhällets vidgade arbetsfördelning, familjen vara splittrad: de vuxna arbetande människorna måste vara på sina arbetsplatser; barnen leka, äta,
sova och gå i skola på sitt håll.
Gemensam bostad, gemensam fritid samt det svårgripbara, subtila
personliga förhållandet – det tro vi är konstituerande för familjen, och det
kommer att bestå. Privat hushållsdrift, individualistisk föräldramyndighet,
hustruns instängda livsinriktning däremot icke. Det måste bortnötas genom den sociala utvecklingen i den grad, som familjens livsanpassning
kräver. För många av sina viktigaste funktioner skall familjen då bero av
samhället, det större folkhushållet (ibid s. 319).

De sociala frågor kring hem och hushåll som redan på 1930-talet debatterades och som tidigt formulerades av makarna Myrdal har fortsatt
att vara både politiskt och forskningsmässigt intressanta. En rad utredningar om familjeliv och kvinnors hushållsarbete har gjorts i form av
offentliga utredningar, statistiska undersökningar och rapporter.2
Man kan i rapporterna utläsa den successivt förändrade synen på
hur arbetet skall fördelas mellan makarna i ett hushåll. Man talar i de
tidiga rapporterna om kvinnans arbete och ansvarsområde (SOU
1947:46) och inte förrän i en SOU-rapport från 1979 diskuteras huruvida mannen deltar och i vilken omfattning. Så småningom övergår
diskussionen i den offentliga statistiken till att tala om jämställdhet
och delat ansvar (SCB 1992, SCB 2003, SOU 1997:138, SOU
1997:139, SOU 1998:6). För att se vilka arbetsuppgifter som flyttats
ut ur hemmet måste vi börja tidigare.
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I husförhörens tid

I husförhörens tid lärde man sig att läsa hemma. Människor samlades
hemma hos någon av byns invånare för att bli förhörda i läsförmåga
och katekes- och bibelkunskap. ”… ett minimum av stavande och
läsande på frakturstil eftersträvades hos alla” (Johansson 1981 s. 122).
Föräldrarna skulle själva kunna det barnen hade att lära sig. Den protestantiska läran menade att alla ”själva ’med egna ögon’ skulle se
och läsa textens innehåll i den heliga Skrift” (ibid. s. 120). Det var
hemmets sak att lära barnen läsa och inhämta nödiga kunskaper i
bibeltext och katekes. Kraven var inte stora, läsa tryckt stil på fraktur
samt kunna barnaläran utantill – men detta gällde för alla, enligt
Johansson. ABC-läran i början på katekesvolymen fyllde sin uppgift i
byar och hem.
Det var stora skillnader i resultaten, vittnar kyrkböckerna om. De
besuttna ägde fler böcker och det gynnade barnen, som uppvisade
bättre läsbetyg. Men än tydligare visade yrkestillhörighet variation i
kompetens. I städerna lärde sig somliga gossar inte bara att läsa utan
de kunde även skriva och räkna. ”Näringsidkande och hemmiljö skapade då liksom nu varierande läsvanor och kunskapsbehov”, säger
Egil Johansson. Han hämtar sin kunskap om läskunnighet via tolkningen av kolumnen läser och förstår i kyrkböckerna och husförhörslängderna från 1600 talet och framåt (ibid. s. 122).
Den svenska folkskolestadgan

År 1842 kom den svenska folkskolestadgan, som slog fast att skolundervisning skulle ordnas för alla barn. Beslutet om en allmän folkskola för alla var en konsekvens av bland annat befolkningsökningen
och myndigheternas behov av kontroll av befolkningen. Men det
fanns också önskan om ett nytt innehåll i undervisningen, där kyrkan
inte längre skulle få ha samma inflytande som tidigare (Florin 1987).
Man övergick vid sekelskiftet från en tidigare moralisk kod i undervisningen till en medborgerlig kod, där ämnen som slöjd och huslig
ekonomi infördes. Det var ämnen vars syfte var att kvalificera barnen
för det praktiska livet i hemmet (Johansson 1987; Florin 1987,
Hjälmeskog 2000).

173

Skolplikten, som lagstadgades 1882, mötte inte enbart positivt erkännande, det förekom att både barn och föräldrar protesterade eftersom man hade svårt att undvara barnens arbetsinsatser och arbetsförtjänster, när skolgången blev en heltidssysselsättning (Florin 1987).
Kort sagt, arbetsuppgiften att lära barnen läsa, skriva, räkna flyttades
från hemmet till skolan. Det kan naturligtvis diskuteras vilka uppgifter
hemmen då hade kvar i form av kontroll av läxor etc.
Sekelskiftet från 1800-tal till 1900-tal

Två viktiga uppgifter som runt sekelskiftet 1900 påbörjade en utlokalisering från hemmet till offentligheten var omsorgen om barnen och
skötseln av hem och familj. Viktiga teman för 1900-talets början var
sparsamhet, ordning och hygien (se t.ex. Aléx 2003, Bildtgård 2002,
Stenberg 1983).
Kindergarten – Barnträdgårdar
År 1900 bildades i Stockholm Sällskapet Barnavård. Särskilt i storstäderna var behovet av barntillsyn stort då många kvinnor arbetade
utom hemmet. Spädbarnsdödligheten var stor. Det låg en fattigdomsstämpel över barninstitutionerna. Denna stämpel ansågs emellertid
nödvändig att tvätta bort. Alva Myrdal fick i uppdrag att utarbeta förslag till en ny småbarnspedagogik och plädera för kollektiv barntillsyn. Boken Stadsbarn från 1935 av Alva Myrdal är en kritisk
granskning av de så kallade storbarnkammarna (Pehrsson 1983).
Enligt en undersökning som gjordes av Brita Åkerman var föräldrar som använt sig av någon form av lekstuga/daghem i allmänhet
mycket nöjda. Åkerman konstaterar dock att medelklassen var något
mer kritiskt inställd till småbarnsinstitutionerna än arbetarklassen. På
1940-talet togs det för givet att det enbart var mamman som skötte
barnen och att det var mamman som avlastades genom kollektiv
barntillsyn (Pehrsson 1983).
De första försöken med modern kollektiv barnomsorg gjordes i
slutet av 1920-talet. HSB i Stockholm inrättade lekskolor för medlemmarnas förskolebarn (ibid). Det dröjde dock länge innan kollektiv
barnomsorg i form av daghem och förskolor var tillgänglig för alla.

174

Skolköksundervisning och skolbespisning
Sekelskiftet 1900 var en tid präglad av den industriella revolutionen i
Sverige. Familjer flyttade in till städerna, det var en strukturomvandling av stora mått. I England, där den industriella revolutionen inträffade mycket tidigare, hade man blivit varse behovet att lära ut nödvändiga hushållskunskaper. De senaste rönen inom den dåtida näringsforskningen visade på behoven av näringsrik föda för att man skulle
kunna hålla sig frisk – och för arbetsgivaren nödvändigt arbetsför.
Skolköksundervisningen riktade sig till två kategorier unga kvinnor: i
arbetarklass och inom borgerskapet. Den förstnämnda gruppen för att
lära sig hushålla med knappa resurser. Den senare för att lära sig bli
goda arbetsledare i det egna hushållet, som hade anställda husor,
kokerskor och pigor till hjälp. Argumentationen för att införa ämnet
handlade, förutom om de ovan nämnda sociala frågorna, även om
skolan i sig. Man menade att skolköksundervisning behövdes som
komplement till den annars så bokligt inriktade undervisningen. Vidare skapade införandet en ny karriärväg för medel- och överklassens
kvinnor som lärare vid de nyinrättade skolkökslärarinneseminarierna
(Hjälmeskog 2000).
Genom att skolköksundervisning infördes flyttades en del av det
som tidigare hade förväntats bli inlärt i hemmet ut till skolans sfär, det
offentliga rummet. Inte heller detta möttes alltid av enbart positiva
reaktioner. Många ansåg att denna uppgift borde åligga hemmen.
Parallellt med att skolköksundervisning infördes påbörjades också
en diskussion om nödvändigheten av att införa skollunch för barnen.
De första skolköken skapades genom att de äldre flickorna fick delta i
tillredning av skolmåltider till de yngre, mindre bemedlade barnen i
folkskolan (Johansson 1987, Hjälmeskog 2000). Näringsfrågan var
vid denna tid starkt knuten till befolkningsfrågan och Myrdals (1934)
har i Kris i befolkningsfrågan ett kapitel om barnens näringsstandard
och det nödvändiga att förse barnen med näringsriktig mat. En offentlig utredning om befolkningens näringsstandard (SOU 1938:6) visade
också på vikten av god näring för både barn och vuxna.
1950 och framåt. Frysboxen, färdiglagat, husmorsfilmer

Det som utmärkte efterkrigstiden i Sverige var en enorm expansion
och framåtanda. Influenser, inspiration och idéer hämtas utomlands,
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främst från USA. Den moderna husmodern, det moderna hushållet
framträdde som ikon i reklam. De så kallade Husmorsfilmerna lockade mängder av besökare. Filmerna visades mitt på dagen och innehöll
reklam för produkter av alla slag. Ett exempel på detta är två husmödrar, som ska tillreda grönsakssoppa och en sockerkaka till efterrätt.3
Den ena, den omoderna eller bakåtsträvaren, som inte vet att vara
rationell, skrapar morötter, ansar grönsaker, skär och hackar och vispar sedan till en sockerkaka med ägg, socker, mjöl, mjölk etc. Den
andra, den moderna husmodern, använder hel- och halvfabrikat. Värmer en soppa på burk och gör en kaka av mixpulver. Budskapet är
tydligt: Vinn i tid utan att förlora i smak och nyttighet!
Frysboxen, färdiglagad mat, halvfabrikat, rationell matlagning,
måttsatser, stektermometer, allt detta är exempel på innovationer i hushållet. Självbetjäningsbutiken gör entré. Två sociologer, Rune Persson
och Björn Nystrand (1955) undersökte i mitten på 1950-talet en rad
hushåll i Södra och Mellansverige för att ta reda på om man använde
för den tiden moderna varor, djupfryst, konserverat och färdiglagat.
Syftet med undersökningen var att utröna om det fanns skillnader i
matvanor mellan familjer där husmodern förvärvsarbetade och familjer där hon uteslutande arbetade i hemmet.
En offentlig utredning om Familjeliv och hemarbete (SOU
1947:46) gjordes av utredningen för hem- och familjefrågor, under
socialdepartementet. Familjen ses som central för samlivet mellan
människor, för konsumtion och för arbete. Man ser som ett mål att
konsumtionen bör vara hälsofrämjande, ändamålsenlig, kvalitetsmässigt och estetiskt tillfredsställande och utvecklingsbefrämjande.
Hustrun bör tillförsäkras ekonomisk trygghet och frågan om barnbidrag föreslås tas upp i 1947 års riksdag. Beslut om att införa allmänt
barnbidrag tas senare samma år.
I SOU 1947:46 redogörs för husmors arbetsinsatser i hemmet och
tidsstudier som visar på skillnader mellan hemarbetande och deltidsarbetande husmödrar (se tabell 1). Husmor behöver få lättnad i sitt
arbete, dels med barntillsyn, dels med minskad tid för hushållsarbete.
Ensamma mödrar, mödrar till barn vars fäder har nedsatt arbetsförmåga och mödrar i par, där hon önskar behålla sitt förvärvsarbete har
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Bild ur gammalH K-bok publicerad i Hushållsläraren 1968 nr 5 s. 155
alla behov av att lämna barnen till heldagsvård. För att underlätta hushållsarbetet föreslås a) att husmödrarna förkovrar sig i sitt hushållsarbete, så att det blir mer lättskött och rationellt, b) att hemmen
inrättas mer praktiskt och lättskött, och att kollektiva hjälpmedel och
hjälpcentraler inrättas, t.ex. tvättstugor, tvättanläggningar och andra
gemensamma anordningar inom större bostadsområden c) hemhjälp,
hemhjälpcentraler föreslås, d) högkvalitativa livsmedel för att minska
tiden för matlagning, även kollektiva restauranger kommer på förslag,
men där ser man att det kanske kan bli oekonomiskt för hushållen. En
gång i veckan, kanske på husmoderns fridag kan detta sistnämnda
komma ifråga. På ett enda ställe i hela utredningen kommer förslaget
om att man och barn kanske skulle kunna underlätta husmoderns hushållsarbete och det är just vid den nämnda husmoderns fridag. I övrigt
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går alla förslag ut på att det är husmoderns ansvarsområde och att det
är hon som har hela ansvaret. Till och med vad hälsan beträffar så
sägs att det är viktigt att mannen är vid god hälsa för att kunna arbeta
och försörja familjen och att husmoderns hälsa är viktig för att hon
ska kunna ta hand om hushållet.
Samma år som Skolkökslärarinnornas förening firade sitt 50-årsjubileum, 1956, gjorde SIFO en intervjuundersökning: Kvinnans åtta
roller, som redovisas i Skolkökslärarinnornas tidning nummer 6 samma år. I ingressen sägs: ”Av speciellt intresse för hushållsekonomerna
torde det avsnitt vara som behandlar kvinnan som husmor och ekonom. Ju mer man vet om beteendemönstret och livsföringen, om
kraven och önskningarna hos dem man skall undervisa, ju bättre kan
man naturligtvis lägga undervisningen för att tillfredställa sina elevers
behov och möta tidens krav”. Undersökningen omfattar cirka 1000 av
landets kvinnor. Det är kvinnorna som blir tillfrågade och det är också
deras arbetstid som redovisas. I rapporten redovisas, förutom tidsanvändning (se tabell 1) också något om hemmens standard i mitten av
1950-talet.
Kvinnorna har angivit i vilken omfattning andra familjemedlemmar bidrar till hushållsarbetet och om de har betald hjälp. 26 procent
anger att mannen hjälper till, 53 procent av heltids- och 33 procent av
deltids förvärvsarbetande. Barnen och andra anhöriga hjälper också
till, särskilt när kvinnan heltidsarbetar. 5 procent av hemmafruarna, 53
procent av heltids- och 9 procent av deltids förvärvsarbetande kvinnorna anger att de har betald hjälp mer eller mindre ofta.
Beträffande hushållens standard sägs att rinnande kallt vatten var
vanligt (90 procent) men rinnande varmt vatten inte lika vanligt (60
procent). Symaskin hade nästan alla. Dammsugare var också rätt vanligt (80 procent). Värmeledning, WC, telefon hade 70 procent av hushållen. Runt hälften av hushållen hade elspis, kylskåp och tvättmaskin.
Det sistnämnda i en gemensam tvättstuga. Bara 20 procent hade egen
tvättmaskin och tillgång till elektrisk mangel. Endast 10 procent hade
tillgång till piano, orgel eller flygel, en uppgift som kan tolkas som ett
sätt att undersöka kulturellt kapital i Bourdieus (1984) anda innan
hans teorier ännu var kända.
Enligt undersökningen har 6 procent av kvinnorna i sina hem tillgång till en assistent eller annan beredningsmaskin. Tillgång till frys-
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fack har 4 procent, egen frysbox 1 procent, elektrisk eller mekanisk
mixer 1 procent och egen strykmaskin 1 procent. Högst på önskelistan
bland dem som ej har tillgång står tvättmaskin. Nästan lika högt på
önskelistan finns varmvatten och värmeledning. Man kan här se en
koppling till tankegångarna i SOU 1947:46 Familjeliv och hemarbete,
som ju pekar på att hushållen måste moderniseras och hushållsarbetet
rationaliseras för att underlätta för husmödrarna i sina dubbla (Klein
& Myrdal 1956) eller, som ovan, åttafaldiga roller.
Mannen ”hjälper till”, SOU 1979:89
Den svenska Jämställdhetskommittén gjorde i slutet av 1970-talet en
utredning om, som det sägs i titeln på rapporten, Kvinnors arbete. Om
hemarbetande kvinnors situation, kvinnors försörjning, barns omsorg
och mäns delaktighet i det oavlönade hemarbetet (SOU 1979:89).
Kvinnors hemarbete ses i rapporten som ett hinder för dem att ha heltidsarbete. I rapporten specificeras inte de olika arbetsuppgifterna i ett
hushåll. Frågan är här i stället hur barntillsyn och hushållsarbete delas
mellan makarna. Resultaten visar att ”män hjälper till”. Begreppet
hjälper till är satt inom citattecken.4 Om makan/sambon förvärvsarbetar så hjälper 45 procent av männen till mindre än 10 timmar i
veckan. 46 procent av männen hjälper till mellan 10 och 29 timmar i
veckan och 8 procent av männen gör 30 timmar eller mer i hushållet.
I mitten av 1950-talet bryts traditionen att den husliga utbildningen
enbart är till för kvinnor. Både i realskolan och folkskolan ska pojkarna nu få del av undervisningen i hemkunskap och hushållsgöromål.
Det finns dock en skillnad: både pojkar och flickor har hemkunskap,
de lektioner där de undervisas om hemmet, men endast flickorna har
hushållsgöromål, där de lär sig att faktiskt utföra arbetet. I och med
grundskolans införande 1962 blir ämnet hemkunskap obligatoriskt för
flickor så väl som pojkar. I ämnets kursplan sägs att undervisningen
ska ge flickor och pojkar ”tillfälle att öva olika hemsysslor och meddela kunskaper i anslutning härtill”. Vidare sägs att undervisningen
ska fostra dem för livet i hemmet och ”grundlägga intresse för hemfrågor och stimulera viljan till egna insatser efter förmåga” (Lgr 62 s.
338). Sammanfattningsvis kan man säga att på femtiotalet var målet
med undervisningen för pojkarna att öka deras intresse och att de
skulle ha aktning för husmoderns arbete för att på sextiotalet övergå
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till att både pojkar och flickor ska kunna utföra hemarbete, om än med
reservationen ”efter egen förmåga”. Något som dock också skulle
kunna relateras till elevernas ålder och inte enbart kön.
2000-talet. Hushållsnära tjänster,
pigdebatt och annat

Utmärkande för tiden runt millennieskiftet är två motsägelsefulla faktorer: tidsbrist och arbetslöshet. Särskilt uppmärksammas ungdomars
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Millennieskiftet innebär också globalisering och ett expanderande EU (25 stater år 2005)
och livliga diskussioner om invandrings- och flyktingpolitik. Dessutom ett starkt växande IT-område och en stor oro för växthuseffekten
och andra miljöhot.
Tidsbristen hos somliga och arbetslösheten hos andra ledde till ett
förslag om skattelättnad för städhjälp (Pålsson 1994), något som kom
att diskuteras av och till under begreppet ”pigdebatten” med starka
argument för och emot. Bland feminister fanns ett uttryck att ”piga,
det var vad din mamma var eller hade”. Begreppet hushållsnära tjänster myntades, förslaget till skattereduktion kallas RUT-avdrag.5 Man
talar också om vit och svart arbetskraft och om den sociala otryggheten för dem som ”arbetar svart”.
Möjlighet till hjälp med städning av det egna hemmet med reducerad skatt har mött stort motstånd. Men också hälsats med glädje av
dem som på olika sätt inte tycks få tiden att räcka till. Något riksdagsbeslut att införa RUT-avdrag eller dylikt är ännu inte taget och
kommer kanske inte heller att ske. I Finland infördes strax efter
millennieskiftet skattelättnader för hushållsnära tjänster. Resultaten av
detta är ännu svåra att bedöma.
I likhet med de övriga i detta kapitel beskrivna ”outsourcingarna”,
skola, skollunch, skolköksundervisning, barnomsorg, industrilagad
mat etc. har förslaget haft tillskyndare och motståndare, mottagits
med skepsis och ibland med moraliska eller moralistiska argument.
Hushållsnära tjänster skiljer sig på ett plan från de andra verksamheterna, som flyttats ut ur hemmet. Städhjälp innebär att någon kommer in i hemmet och utför sysslan.
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Vem gör vad och vad ska göras?
Arbetstidsundersökningarnas tidevarv

Under hela 1900-talet genomfördes studier av arbetet i hemmen.6
Skälen därtill har varierat, en tidig studie från Finland, Husmoderns
ekonomiska gärning av nationalekonomen Laura Harmaja, (1928),
ville visa på värdet av allt hemarbete. Hemarbete som produktion.
Andra studier har fokuserat på omfattningen av hushållsarbetet, att det
är tungt och kräver modernisering av både utrustning och bostäder.
Man har också velat visa att barn innebär arbete, detta för att få underlag för familjepolitiska åtgärder (t.ex. SOU 1947:46). Andra skäl har
varit, och är fortfarande, att peka på jämställdhetsfrågor och omfattningen av kvinnors yrkesarbete och mäns deltagande i hushållsarbetet.
Den första mer omfattande studien är den nyss nämnda statliga utredningen från 1947 (tabell 1). Därefter redovisas resultat från SIFO:s
undersökning från 1956, följt av två stora SCB-studier från 1990 och
2000. Det är svårt att mäta hushållsarbete även om det ”bara” mäts i
tid. Sysslor görs samtidigt, de görs med olika noggrannhet, de kan
vara olika omfattande eller svårbemästrade trots samma benämning.
Mycken möda har lagts ner på utformning av mätinstrument (till
exempel frågeformulär) och av mätmetoder. Analys och presentation
av resultaten har också noga övervägts (se t.ex. SCB 2003, s. 13–16
och 117ff). I tabell 1 redovisas genomsnittlig veckoarbetstid i timmar
och minuter. Siffrorna kan se bedrägligt exakta ut, på minuten när,
exempelvis tid för matlagning 2000/01, kvinnor: 5 tim 22 min och
män: 2 tim 55 min. Detta är alltså en beräknad genomsnittlig tid. Alla
värden måste tolkas med försiktighet.
Om vi jämför hushållaktiviteterna från 1947, 1956, 1990 och 2001
så ser vi att det fortfarande förekommer hushållsarbete. Männen tar
aktiv del, det finns registrerat från undersökningen 1979 och framåt.
Ser man på enskilda poster, så var till exempel tiden för matlagning
mellan 10 och 13 timmar per vecka (1947 och 1956) och år 2000 lite
drygt 8 timmar, om man slår ihop tiden för kvinnor och män. Tiden
för diskning och avdukning har minskat genom åren, likaså bakning.
Tiden för städning har minskat radikalt, likaså tvätt och strykning.
Även tiden för vård av egna barn har minskat. Däremot har tiden för
inköp ökat, och tiden för resor i samband med hushållsarbete har till-
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kommit. Sy egna kläder, sticka, slakt, konservering var poster som
fanns i utredningen 1947. Tid för måltider håller sig kring 10 timmar i
veckan, jämför man 1990 med 2000 så har tiden ökat, men ser man till
hur mycket tid som ägnades åt måltider 1956 så är det ingen skillnad.
En grov summering ger en veckoarbetstid för de angivna hushållsaktiviteterna (tid för måltid ej inräknat) på: 1947 ca 53 timmar
per vecka, 1956 ca 45 tim per vecka, år 2000 ca 44 tim per vecka, om
man här tar summan av kvinnors och mäns arbetsinsats. Skillnaden
mellan tidsinsatsen 1956 och 2000 är närmast försumbar. Uppgifterna
har kanske blivit andra och förändrade, men tidsinsatsen är densamma.
Andra som jämfört kvinnors och mäns arbetsinsatser i hushållsarbetet är till exempel Magnus Nermo i Den ofullbordade jämställdheten (1994) respektive Göran Ahrne och Christine Roman i Hemmet,
barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen
(SOU 1997:139).
Nermo (1994) visar att mannens insats i hushållsarbetet ökat från 7
procent 1974, till 14 procent 1981 och 18 procent 1991. En beräkning
med utgångspunkt i värden från SCB (2003) för år 2000 visar att
insatsen nu ökat till 33 procent, det vill säga en avsevärd ökning. Med
hushållsarbete avses här inköp av mat, matlagning, diskning, städning,
tvätt och annan klädvård. Andra sysslor som klippa gräs, tvätta bilen,
utföra reparationer i hemmet ingår ej. Dessa sysslors effekt på hushållsarbetet kan ses som marginella eftersom de ej görs varje vecka
under hela året, säger Nermo.
Nermo (1994) som analyserat förändringarna mellan 1974 och
1991 och slår fast följande:
• Ju yngre mannen är desto mer hushållsarbete utför han,
• ju mer hans partner förtjänar desto mer gör hennes man i hemmet,
• både mannen och kvinnan gör mer i hushållet om de har barn,
men mannens andel påverkas inte av att makarna har barn,
• ju högre social klass kvinnan har desto större andel av hushållsarbetet gör hennes man.
Hans slutsats är att för att uppnå en verkligt jämn arbetsfördelning i
hushållet krävs antagligen mer än att män och kvinnor förvärvsarbetar
lika mycket och har ungefär lika stora inkomster. Både män och
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kvinnor styrs uppenbarligen av sociala normer och värderingar angående uppdelningen av arbete inom familjen. Kvinnorna arbetar mer än
män i hemmet. Skillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att
minska men än har vi inte uppnått jämställdhet mellan könen.
Ahrnes och Romans diskussion om fördelningen av hushållsarbetet
i jämställda, semijämställda, konventionella och patriarkala hushåll
visar på de skilda normer och värderingar som finns (SOU 1997:139).
Enligt denna studie, som Ahrne och Roman gjorde inom Kvinnomaktutredningens ram, var 13 procent av hushållen jämställda, 24 procent
semijämställda, 26 procent konventionella och 27 procent patriarkala.7
Vi kan konstatera att det fortfarande utförs hushållsarbete i hemmen, att ansvar och arbete är delat mellan makar/sambor men jämställdhet i form av jämn fördelning av tiden kvinnor och män emellan
är inte uppnådd ännu.
Vad har kommit till?

Arbetsuppgifter har dock inte enbart flyttats ut från hemmet, nya har
tillkommit. Nu behöver man inte längre gå till bank och post, alla
ekonomiska transaktioner kan göras via datorn hemma. Man kan göra
inköp via nätet, till exempel böcker, bio- och teaterbiljetter. Tåg- och
flygbiljetter har du i din brevlåda dagen efter din beställning eller du
kan åka biljettlöst med enbart ett konto- eller personnummer tillhands.
Glasögon, linser, kläder, möbler, snart sagt allt kan köpas på nätet. Det
har också gjorts försök att göra matinköp på nätet, men det verkar inte
ha fallit lika väl ut. Kanske vill man lukta, känna, smaka för att köpa
mat, inte bara titta på en skärm. Läsa böcker på nätet, titta på film i
TV… Listan på aktiviteter är lång. I vissa fall sparar man tid på att
inte behöva göra en resa för att göra sina inköp, men man får å andra
sidan göra allt arbete själv, bli sin egen expedit eller bankman, så att
säga. I tabell 1 ser vi att posten ”resor i samband med hushållsarbete”
är något som kommit till på 1990-talet, och den är runt 3 timmar för
både kvinnor och män såväl på 1990 som på 2000-talet.
I Sveriges strävan mot ett resurssnålare och miljövänligare samhälle har en rad uppgifter tillkommit i hushållen. Hit hör till exempel
återvinning och sopsortering i olika fraktioner. Även önskemål om en
mindre miljöbelastande mathållning har tillkommit, alternativa varor,
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Tabell 2. Outsourcing 1850–2000. Vad, Var och Vem som gör ….
Tidspann

Vad

Var

Vem

1850

Barns skolgång

Skola

1900

Barnomsorg

Lärare, småskollärarinnor
Förskollärare

1900
1950

Skolköksundervisning
Färdiglagad mat

Kindergarten,
daghem, förskola
Skolkök
Skolkökslärarinnor

1950

Frysbox

1950

Mat utanför hemmet

2000

Städning av hemmet

Livsmedelsindustri
Hemma
Skollunch
Lunch på
arbetsplatser
Restauranger
Hemma

Industriarbetare
Husmödrar och
industriarbetare
Storhushållspersonal
Kockar

Städfirmor eller
privat städhjälp

miljömärkta varor, resurseffektivare matlagning är faktorer att ta hänsyn till i planeringen av det dagliga arbetet med maten. Detta är arbetsuppgifter som, visar det sig, lätt hamnar hos dem som fortfarande
har huvudansvar för hushållsarbetet, det vill säga kvinnorna (Lindén
1994).
Outsourcing och jämställdhet

De cirka 70 år av tidsstudier av arbetet i hushåll som presenterats här,
visar att kvinnorna i någon grad minskat tiden för hushållsarbete, men
de har å andra sidan ökat tiden för förvärvsarbete (SCB 2003). Männen har däremot minskat sin arbetstid, sedan 1990 med 20 minuter per
dag. Den så kallade hemmafruepoken varade en kort period under
1940 och –50-talen.
Det senaste exemplet på sådant, som det finns önskemål om att leja
bort är, som nämnts, städning (se tabell 2). Ett argument i debatten
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mot skatteavdrag för hushållsnära tjänster, som ekonomiskt skulle
underlätta för hushåll att anlita städhjälp är att om städningen lejs bort
kommer männen att slippa ta ansvar för detta, det vill säga, det
uttrycks som hot mot jämställdheten. Om man ser till tendenserna i de
tidsstudier som redovisas så har – outsourcing till trots – männens
andel av hushållsarbetet ökat. Enligt senaste tidsstudien (SCB 2003)
gör männen i snitt 33 procent av hushållsarbetet, i tid mätt. Noteras
bör att skillnaderna över livscykelfaserna är stora, särskilt för kvinnor.
Sammanboende småbarnsmammor ägnar i senaste mätningen 2000/01
dubbelt så mycket tid till hemarbete som barnlösa kvinnor i åldern
20–44 år. Ålder påverkar också liksom om man är ensamstående eller
sambo. Kön påverkar också, vilket vi redan påpekat.
Alva och Gunnar Myrdal beskrev 1934 vad som konstituerar den
nya familjen (se inledningen i detta kapitel). Det kan sammanfattas så
här: I den nya familjen skall hustrun och mannen stå sida vid sida
även i det produktiva arbetet, barnens existens skall vara tryggad.
Gemensam bostad, gemensam fritid samt det svårgripbara, subtila
personliga förhållandet, d.v.s. själva gemenskapen – det tror makarna
Myrdal är det beständiga som gör ”den nya familjen”
En fransk sociolog, Jean-Claude Kaufmann (SvD 2000), menar att
det är aktiviteterna i hemmet som utgör hemmet. Familjerna använder
ungefär lika mycket tid till hemarbete då som nu (se tabell 1), men
många uppgifter har ändrat karaktär och innehåll. Totalt sett har tiden
för måltider ökat, likaså fritid (tv, radio, it, idrott mm). Etnologen
Orvar Löfgren ger makarna Myrdal rätt när han menar att den myt vi
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länge levt med om att familjen är i upplösning är felaktig.8 Han menar
att det kanske till och med är så att familjen fungerar bättre idag. Vi
lägger ner mer emotionell energi i familjen än någonsin och vi tillbringar mer fritid tillsammans, menar Löfgren (SvD 2000) helt i linje
med Myrdals idéer om den nya familjen. Vi iscensätter våra hem och
utvecklar nya mönster för socialt umgänge och aktiviteter i hemmet
(ibid).
Nya lösningar

Stefan Edman, biolog och författare har haft regeringens uppdrag att
”hitta vägar till ett grönare Sverige”. Målet är en hållbar konsumtion,
vilket gör att han har det som utgångspunkt i en diskussion om köp av
hushållsnära tjänster i betänkandet Biffen, Bilen, Bostaden – hållbara
laster, smartare konsumtion (SOU 2005:51). Hans förslag handlar till
stor del om förändringar i vårt dagliga liv. Där vi måste vara uppmärksamma på vem det är som utför de nya arbetsuppgifter som
tillkommer så det inte verkar i riktning mot en mer ojämställd arbetsfördelning i hemmen. Ett av förslagen till att öka konsumtionen av
tjänster, vilket kan uppfattas som ett alternativ till det så kallade RUTavdraget. Edman föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för hela tjänstesektorn. ”Upptäck livets nya värden, välj upplevelser i stället för
prylar”, säger han. Vård, hälsa och hushållsnära tjänster bör få sänkt
arbetsgivaravgift och skulle därmed gynna immateriell konsumtion
istället för materiell i form av varor. Med Edmans förslag skulle man
kanske både kunna lätta på stressen för småbarnsföräldrar och andra
som har svårt att få tiden att räcka till och bidra till en förändrad
konsumtion från varor till tjänster i syfte att göra Sverige grönare.
Konsekvenser för undervisningen

En intressant fråga blir i sammanhanget vad de förändringar som skett
och sker när det gäller hemarbete och eventuella ökade möjligheter till
tjänstekonsumtion, som kan antas bli en följd om tjänster blir billigare
att köpa, betyder för skolan?
Vid en historisk tillbakablick på det skolämne som idag heter hemoch konsumentkunskap kan man se att kunskapsområden tillkommit
för att möta nya behov. Dagens kursplan lägger stor vikt på jämställdhet och resurshushållning, aktuella teman i denna artikel. En samman-
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fattande tanke om situationen idag är att behovet av kunskaper för
livet i hemmet inte kommer att minska, snarare öka. Fortfarande behövs kunskap att utföra alla uppgifter i ett hem för att kunna ha ett
reellt val: att göra själv eller köpa varor eller tjänster. Det behövs
kunskap för att kunna välja att köpa exempelvis färdiglagad mat och
av den komponera en fullvärdig måltid. Men också för att kunna ställa
rättmätiga krav vid köp av både varor och tjänster, exempelvis på den
städfirma som städar ens hem. Strävandet efter en ”grönare konsumtion” ställer också krav. Vi menar också att det inte minst är viktigt att
i undervisningen ställa frågor om hemarbetets värde, inte bara i relation till samhälle och miljö, utan för den som utför det och för familjen, vilket också är ett led i att kunna välja vad jag vill göra själv och
vad jag kan tänka att betala någon annan att göra åt mig. Detta leder i
sin tur till frågor om vem som gör vad och varför. Vi undrar om allt
detta inte framför allt får konsekvenser för hur undervisningen i hemoch konsumentkunskap läggs upp och för vilken typ av problem
eleverna ska ställas inför i undervisningen. Är det så att det är olika
typer av val och kanske andra val än vad som är vanligt idag, som
borde stå i fokus?

Noter
1. Outsourcing (eng., ’utkontraktering’), att till underleverantörer överlåta
utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna
företaget, t.ex. tjänster som telefonväxel och städning, stödfunktioner som
redovisning och data samt huvudfunktioner som tillverkning och distribution.
Genom outsourcing upplöses det vertikalt integrerade storföretaget och ersätts med nätverk av samverkande företag. Varje företag specialiseras på att
utveckla sin nyckelkompetens, d.v.s. det eller de områden där de har en komparativ fördel.
Orsakerna till outsourcing är minskande handelshinder och konkurrensbegränsningar, lägre transaktionskostnader, bl.a. till följd av informationsteknikens utveckling, samt de effektiviseringsvinster och den fördjupning av sitt
kunnande som företag kan uppnå genom specialisering. Nationalencyklopedin, www.ne.se 20051219.
2. SOU 1947:46 Familjeliv och hemarbete. Betänkande utgivet av Utredningen för hem- och familjefrågor.
SOU 1979:89 Kvinnors arbete. En rapport från Jämställdhetskommittén.
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SCB 1992. I tid och otid. Undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/1991. Rapport 79.
SOU 1997:138 Familj, makt och jämställdhet. Red: Göran Ahrne och Inga
Persson.
SOU 1997:139 Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar om arbete och
pengar i familjen. Göran Ahrne och Christine Roman.
SOU 1998:6 Ty makten är din … Myten om det rationella arbetslivet och det
jämställda Sverige.
SCB 2003. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91
och 2000/01. Rapport 99.
3. Inslaget har vid något tillfälle visats i Sveriges television. Referens saknas.
4. Svenska skrivregler (Svenska språknämnden 2005) anger att citattecken
kan sättas runt ord när man vill fästa uppmärksamheten vid själva ordvalet
eller användningen av ordet.
5. RUT-avdrag: Renhållning, Underhåll, Tvätt och ROT-avdrag: Reparation,
Ombyggnad, Tillbyggnad.
6. En översikt över tidiga hushållsarbetsstudier gjorda av bland andra KF,
HSB, Husmodersförbundet finns i: Boalt, C. (1983). Tid för hemarbete. Hur
lång tid då? I: Den okända vardagen. Brita Åkerman m.fl. (red.) Akademilitteratur.
7. Frågan gällde vem som oftast gör någon av följande uppgifter i hushållet:
städar, lagar mat, tvättar. Jämställda: man och kvinna lika ofta, semijämställd: två av uppgifterna lika ofta, kvinnan sköter tvätten. Konventionella:
kvinnan gör oftast två av de tre uppgifterna. Patriarkala: kvinnan gör oftast
alla tre uppgifterna.
8. Dessutom förändras familjens form se även kapitel: Varför utnyttjas inte
den husliga utbildningens potential? (jfr äv. Hjälmeskog 2000).
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9. Används den husliga
utbildningens potential?
av Karin Hjälmeskog
och Marianne Pipping Ekström

När Skolkökslärarinnornas förening, SSLF, bildades 1906 skrev man i
stadgarna om syftet med föreningen:
Föreningens ändamål är att samla lärarinnorna vid Sveriges skolkök till
gemensamt arbete för skolkökssaken och lärarinnornas intressen (Jubileumsboken s. 23).1

Huslig ekonomi/hushållsgöromål vid den här tiden handlade framför
allt om att utbilda flickor. Och att det var kvinnor som var lärare
förstår man genom att det står lärarinnor i citatet ovan. Det betyder att
det handlar om en i huvudsak enkönad verksamhet. Visserligen förekom redan tidigt undervisning för pojkar i områden där de vid ung
ålder skulle ge sig ut på sjön eller i skogen och behövde kunna klara
sig själva, exempelvis sin mathållning. Men denna undervisning var
knuten till lokala förhållanden och var ändå en mycket liten del av den
totala skolköksundervisningen. Det var i huvudsak flickor som undervisades, lärarinnorna var kvinnor och det som ämnet handlade om var
knutet till hemmet och familjen. Hemmets skötsel och vällevnad
ansågs vid den tiden entydigt vara kvinnors ansvar.
Idag ser mycket annorlunda ut. Hem- och konsumentkunskap är ett
obligatoriskt ämne i grundskolan för alla, pojkar såväl som flickor,
och har så varit sedan grundskolan infördes med 1962 års läroplan
(Lgr 62). Bland lärarna ser det också annorlunda ut. Fler unga män
väljer inriktningar som ger behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap. Trots det är dock kvinnorna ännu i stor majoritet i
antal räknat. Ämnet har fortfarande fokus på livet i hem och familj.
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Hur ansvarsfördelningen mellan kvinnor och män bör se ut är mer
omtvistat i dagens samhälle.
Det finns dock saker som är gemensamma i en jämförelse mellan
tidigt 1900-tal och tidigt 2000-tal. Det är den ställning både skolämnet
och hur de kunskaper det står för värderas. Kerstin Hesselgren,
SSLF:s första ordförande, lär när hon talade om sin egen utbildningstid ha sagt ”Vi skulle gå ut och lära mänskligheten att förstå den
praktiska undervisningens betydelse – ut i en skolvärld som stod helt
oförstående inför dess nytta” (Jubileumsboken, s. 109). Nuvarande
ordförande i Lärarförbundets Ämnesråd för hushållsvetenskap, Karin
Hjälmeskog, säger i en intervju om hem- och konsumentkunskap: ”Det
är sorgligt att man inte utnyttjar den potential som ämnet har” (Pedagogiska magasinet 2005 nr. 4, s. 52). Båda uttalandena uttrycker en
känsla av att inte förstås och på möjligheter som därför inte tas till
vara.
Varför har då hem- och konsumentkunskap så svårt att finna/ges
plats i skolan? Ett viktigt perspektiv för att förstå hur ämnes uppfattas
och värderas är könsperspektivet. Detta kapitel kommer att ta upp
frågor som kan ställas utifrån ett sådant perspektiv.
Könsperspektiv

Kön (eller genus) uppfattas idag av de flesta forskare som en social
konstruktion.2 Kön är därmed föränderligt och varierar i tid och rum.
När man ser kön som en social konstruktion betyder det att man ser
kvinnligt och manligt som något som skapas och ständigt omskapas
i samspel med andra. Ett sätt att uttrycka det är att vi blir till flickor/kvinnor eller pojkar/män i sociala spel av sätt att vara (Jones
1994). Det betyder att vi alltid själva deltar i ett sorts förhandlande om
vad kvinnlighet och manlighet är. Yvonne Hirdman (1988), den forskare som introducerade begreppet genus i Sverige, talar om att vi
ingår ett kontrakt (genuskontrakt), en temporärt gällande överenskommelse om vad det är att vara kvinna respektive man.
Det som också är intressant är det som vi ofta talar om som könsmaktsordning eller genussystem (Hirdman 1988), som handlar om
över- och underordning och makt. Om man studerar olika samhällen
och kulturer i världen kan man konstatera att det inte finns något
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beteende eller synsätt som alltid och överallt uppfattas som kvinnligt
eller manligt. Det enda konstanta tycks vara att exempelvis en egenskap antingen ses som manlig eller kvinnlig, inte både och att den
egenskap, syssla etc. som uppfattas som manlig alltid anses mer värd
än den kvinnliga sysslan eller egenskapen. Detta synliggör de två
principer, isärhållandet och hierarkin, som genussystemet vilar på
(Hirdman 1988). Att göra sådana system synliga ger möjligheter att
ifrågasätta dem.
Hur skapas och vidmakthålls då ett visst genussystem, dvs. ett
särskilt sätt att uppfatta kvinnligt och manlig och relationen mellan
dem. Ett sätt att förstå hur kön skapas är genom att tänka sig tre olika
processer (Harding 1986, se även exempelvis Hirdman 1988, Berge
1992, Hjälmeskog 2000): symbolisk-, strukturell- och individuell
process. Den symboliska processen avser förgivettaganden eller ”föreställningar”. Man kan säga att det handlar om hur vi tänker om
världen och det handlar ofta om dikotomier, ett ”antingen – eller”. Det
är viktigt att konstatera att barnet som föds är en flicka eller en pojke.
En handling är antingen ond eller god, bra eller dålig. Nedan följer
några exempel på dikotomier. Genom hur dessa ordpar skrivs ger två
kolumner med ord som dessutom associeras med varandra, som
kvinna-privat-känsla-natur etc. Det bildar vad man skulle kunna kalla
associationskedjor eller myter om respektive kön, myter som influerar
oss än idag även om det går att härleda dem långt tillbaka i historien.
Kvinnligt
Objekt
Privat
Känsla
Natur
Passiv

–
–
–
–
–
–

manligt
subjekt
offentligt
förnuft
kultur
aktiv

Den strukturella processen handlar om hur samhället organiseras.
Man kan säga att man i samhällets strukturer kan se konsekvenser av
det dikotoma tänkandet från den symboliska processen. Ett exempel
är den könsliga arbetsdelningen, att kvinnor och män återfinns inom
olika yrken och utför olika delar av hemarbetet. Det handlar också om
fördelning ansvar, status och makt, men även hur skolans ämnen är
könade, hur verksamheten i skolan, inklusive undervisning, organi-
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seras. Det tydligaste exemplet på könade ämnen är nog slöjden där
benämningen flickslöjd (textil) och pojkslöjd (trä och metall) inte
fallit i glömska. Ingen skulle benämna den textila slöjden som manlig,
inte heller råder några tveksamheter när det gäller hem- och konsumentkunskapens kvinnliga association. Föreställningarna påverkar
således organiseringen, men hur samhället organiseras påverkar också
föreställningarna. Denna ömsesidiga påverkan gäller mellan alla tre
processerna.
Hur den enskilde individen internaliserar föreställningar och strukturer och utifrån den skapar sin (köns-)identitet kallas för den individuella processen. Individen kan anpassa sig eller ta avstånd från vad
som uppfattas som manligt och kvinnligt, men föreställningar och
strukturer påverkar skapandet av identitet. Eftersom det sker i samspel
med andra så har den enskilde inte ett fritt val. Det kan handla om att
”anpassa sig” och få vara med i gemenskapen eller att bli marginaliserad för man gör ett val som resten av gruppen inte accepterar. Säger
det rådande genussystemet i klassens pojkgrupp att diskning och
städning är kvinnligt och därmed lågt värderat krävs det mycket av en
pojke i hem- och konsumentkunskapen för att han ska ta sig an uppgifterna utan att visa upp ett avståndstagande från dem.
Samtidigt som vi fokuserar på kön är det viktigt att beakta hur alla
olika sociala kategoriseringar samverkar och påverkar varandra (de
kan förstärka eller försvaga varandra) och detta skapar tillsammans
privilegier eller marginalisering. Andra kategorier är klass, etnicitet,
ålder, sexualitet, funktionshinder, geografisk hemvist, medborgarskap
etc. Här kan det exempelvis handla om skillnader i genussystem d.v.s.
vad som anses kvinnligt och manligt. Det är skillnad att vara flicka
(eller pojke) i Stockholms innerstad, i en etniskt segregerad förort och
ett litet landsortssamhälle. Att vara flicka (eller pojke) och 13 år är
något annat än att vara kvinna (eller man) och vara 40 eller 70 år.
Jämställdhet

När det gäller samhällets strävanden efter förändring av förhållandena
mellan kvinnor och män, som gör deras situation mer jämlik, talas i
Sverige om jämställdhet. Men vad menar vi med jämställdhet? En
erkänd svensk definition är att kvinnor och män har samma möj-
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ligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden för att
jämställdhet ska råda. Det finns också en definition där man markerar
vilka dessa ”alla områden” i livet är, med den nackdelen att något kan
anses hamna utanför – men med det positiva att olika livsområden
synliggörs:
Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter att
- Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende
- Vårda barn och hem
- Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. (SCB 2004)

Med andra ord kan man säga att jämställdhet råder då ett samhälle är
könsneutralt, d.v.s. kön har ingen betydelse, man har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Eftersom målet jämställdhet ännu inte har uppnåtts så finns behovet att synliggöra och
uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män. Om
vi döljer skillnaderna kan vi sägas vara könsblinda.
Ofta råder könsblindhet inom områden där man antagit att kön inte
spelar någon roll. Ett exempel är miljöpolitiken. Naturvårdsverket
(2004) visar att det än idag finns väldigt få dokument eller sammanhang där jämställdhet och miljöpolitik integreras. Det finns exempelvis inga analyser av hur förändrade system för avfallshantering och
andra krav som ställs på hushållen, får för konsekvenser för kvinnor
och för män. I rapporten nämns ett par undantag från denna könsblindhet inom miljöpolitik: regeringens transportpolitiska arbete och
arbetet med jämställdhetsmärkning av konsumtionsvaror.
För att uppskatta eller för att aktivt ta del

Jämställdhet och utbildning har studerats sedan 1960-talet.3 En aspekt
som dock ej belysts i någon större utsträckning är jämställdhet i relation till innehållet i undervisningen. Med utgångspunkt i innehållsfrågan kan ett sätt att förstå hur skolan ska kunna bedriva verksamhet
i riktning mot jämställdhet vara att utifrån jämställdhetsdefinitionen
ovan se till att livets alla områden, privatlivet och det offentliga livet
med förvärvsarbete och samhällsliv i övrigt, är inkluderat i undervisningen. Nedan följer en kort historisk tillbakablick på utbildning för
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att skapa och vårda ett hem och ha omsorg om barnen. Hur har vi
utbildat flickor och pojkar för detta livsområde?
Den husliga utbildningen skapades för flickorna. De skulle fostras
och få kunskap för att sköta det uppdrag som det ansågs att samhället
ålagt dem. I sin avhandling talar Hjälmeskog (2000) om att det går att
urskilja olika synsätt på den husliga utbildningen, vilka tycks ha fått
genomslag under stora delar av 1900-talets offentliga diskussion: (1)
den ses som en utbildning för ett yrke, bland andra yrken; (2) den ses
som en utbildning för ett givet kall; eller slutligen som (3) en
utbildning för effektivitet, vilket antingen ska leda till möjligheten att
kombinera hemarbete och förvärvsarbete eller för att hemarbetet ska
erkännas som likvärdigt med förvärvsarbete. Enligt det första synsättet är kvinnor och män i huvudsak lika, de skall båda utbildas för
yrkesarbete och medborgarskap. I det andra ser man istället kvinnor
och män som i grunden olika och deras respektive utbildning ska anpassas till den könsspecifika livsuppgiften. I det tredje synsättet utgår
man ifrån att det inte kommer att ske någon förändring i kvinnors och
mäns livsuppgifter inom överskådlig framtid, oavsett om kvinnan har
ett arbete utanför hemmet eller ej ansvarar hon ändå för hemarbetet.
Inte i något av dessa synsätt ses huslig utbildning som relevant för
pojkars utbildning. För att det ska vara möjligt behövs dels förändrad
syn på den könsliga arbetsdelningen (kvinnors och mäns livsuppgifter), dels förändringar när det gäller synen på en allmänbildande
potential i den husliga utbildningen. Sammanfattningsvis visar denna
analys att den husliga utbildningen under stora delar av 1900-talet var
avsedd för kvinnor och att man argumenterat för detta på i huvudsak
tre olika sätt. Det finns dock antydningar till ett fjärde synsätt där
relationen kvinnligt/manligt och arbetsdelningen mellan kvinnor och
män förändrats, liksom den funktion ämnet kan ha i utbildningen (mer
om det nedan).
Diskussionen om pojkarnas behov av huslig utbildning nämns i
Jubileumsboken. Det är främst insatser från föreningens sida på 1940talet som nämns. Men det var redan 1920 vid ett nordiskt skolkökslärarinnemöte i Oslo som frågan väcktes. En av deltagarna väckte ett
för tiden häpnadsväckande förslag att även pojkarna borde få skolköksundervisning. Förslaget möttes av starkt motstånd och när mötet
refererades i Tidens Tegn skrev man att man ”maa da ikke gøre kjer-
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ringer av mennene” (Skolkökslärarinnornas Tidning 1947, nr 6, s.
184).
Diskussionen om pojkar och huslig utbildning har därmed startat.
Olika sorters argument förs fram. Dels talar man om vilket rent allmänt uppfostrande värde en sådan utbildning kan ha. Pojkarna ska
lära sig varsamhet om saker, organisationsförmåga, personlig renlighet, hjälpsamhet, samarbete, ordning, socialt ansvar etc. Ett pedagogiskt värde anses ligga i att pojkarna upplever arbetsglädje och övar
sin praktiska förmåga samtidigt som undervisningen ska ge omväxling i en annars bokligt inriktad undervisning. Men det finns också
argument som går att relatera till diskussioner om relationer mellan
könen, könsarbetsdelning etc. Pojkarna ska bibringas kunskap för att
kunna ”reda sig själva”, och för att de genom dessa kunskaper ska
värdera hemarbetet högre. Genom det skulle familjens status höjas.
Under lång tid gäller således som mål för pojkars husliga utbildning: i
viss mån delta i, men framför allt för att uppskatta husmoderns arbete
(Hjälmeskog 2000).
Den mest kraftfulla diskussionen om pojkar och huslig utbildning
väcktes av den s.k. befolkningsfrågan. Frågan om befolkningen grundade sig bland annat i en oro för att det föddes för få barn och de
problem det skulle kunna medföra för åldersfördelningen inom
befolkningen och därmed för landets ekonomiska försörjning. Makarna Myrdal tar i sin välkända bok Kris i befolkningsfrågan (1934)
upp problemet med den sjunkande nativiteten och de menar att
diskussionen mest kommit att handla om välfärds- och fördelningsfrågor. Frågan om barnafödande är en fråga som väcker känslor och
skapar upprördhet och det beror på, menar de, att frågan snuddar vid
centrala moraliska frågor som förhållandet mellan könen, äktenskapet,
fortplantningen och familjen. Alva Myrdal deltar ivrigt i debatten och
säger exempelvis att ”våra dagars samhälle saknar kvinnornas insatser
och våra dagars familj saknar männens gemenskap” (1937a). Här
väcker hon således krav på förändrade relationer mellan kvinnor och
män och på ändringar i den traditionella könsliga arbetsdelningen.
Männen måste ta del av hushållsarbetet och kvinnorna måste ut på
arbetsmarknaden och in i politik och andra samhällsområden. Alva
Myrdal talar om att en breddad medborgarutbildning måste komma
till stånd, för säger hon ”… vår allmänna folkskola synes ännu arbeta
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efter principen, att männens samhällsinsats är den enda riktigt angelägna” (1937b). Medborgarutbildning menar hon måste ge kunskap
både för och om livet i samhället och hemlivet. Här har vi den tendens
Hjälmeskog (2000) talar om till ett fjärde synsätt där den husliga
utbildningen uppfattas som medborgarfostran. I ett sådant synsätt ses
kvinnor och män som lika: de ska båda sköta hem och barn, förvärvsarbeta och vara medborgare. Den könsliga arbetsdelningen suddas ut
och det finns olika sätt att vara kvinna och man på, och att ansvara för
livet i hem och familj ingår i både kvinnlighet och manlighet.
På 1950-talet genomförs de första förändringarna när det gäller
pojkars tillgång till huslig utbildning. I realskolan ska både pojkar och
flickor ta del av undervisningen i Hemkunskap och hushållsgöromål.
Både pojkar och flickor har hemkunskap som handlar om hemmet
med 1 timme per vecka under ett läsår. Hushållsgöromål, där det
gäller att utföra hemarbetet, fortsätter att vara förbehållet flickor med
4 timmar i veckan under ett läsår. Samma ordning införs i folkskolan i
1955 års undervisningsplan. Förändrad arbetsdelning tycks inte ingå i
skolpolitikernas syften, pojkarna lär sig om och flickorna lär sig
utföra hushållsarbetet. Idén om att pojkarna ska lära sig uppskatta,
men inte utföra hushållsarbetet lever kvar. I försöksverksamheten med
9-årig enhetsskola ingår dock hemkunskap som ett ämne obligatoriskt
för alla, dels i årskurs 3–6, dels i årskurs 7 och 8. Trots att hemkunskap inte hör till de ämnen som noggrant utvärderas under försöksperioden beslutar man ändå att låta det ingå som obligatoriskt ämne i
årskurs 7 när grundskolans första läroplan kom 1962 (Lgr 62).
När Alva Myrdal pläderar för huslig utbildning som en nödvändig
medborgarutbildning för alla tar hon utgångspunkt i kärnfamiljen.
Samtidigt kritiserar hon den befintliga husliga utbildningen för att
vara alltför ”köksinriktad” och vill ha mer betoning på relationer och
på barnen. Hon vill också att man istället för ett husmorsperspektiv
ska ha vad hon kallar ”enmanssynpunkt” d.v.s. man ska utgå ifrån att
var och en, oavsett kön, ska ha de kunskaper som krävs för att klara
sig själv och för att ta aktiv del och delat ansvar i hemlivet.
Att alla kommer att gifta sig och skaffa barn framstår i diskussioner om både befolkningsfrågan och den husliga utbildningen som
självklart. Idag finns en ökad medvetenhet om hur olika människors
liv är när det gäller både samlevnad och eventuellt föräldraskap.
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Familjer eller hushåll kan se väldigt olika ut. Antalet som lever i enpersonshushåll har ökat, speciellt i storstäderna. Andra familjer kan
bestå av två vuxna av samma kön med eller utan barn, andelen
föräldrar som lever ensamma med ett eller flera barn har också ökat,
liksom andelen tvåkönade par som lever utan barn. Ser man saken ur
en enskild individs perspektiv kan hon/han genomleva flera av dessa
familje-/hushållsformer under ett långt liv. Av de barn och unga som
vi möter i undervisningen lever dock de flesta med båda och ibland
med en av sina biologiska föräldrar.3
För att sammanfatta: det dröjer ända fram till 1962 innan skolan
ges i uppdrag att undervisa alla för livet i hem och familj. Ändå tycks
det inte som om kunskapsområdets givits så mycket högre värde. För i
så fall skulle väl inte nedmonteringen av alla fördjupningsmöjligheter
omedelbart ta fart. Man skulle kanske kunna säga att isärhållandet
mellan kvinnligt och manligt i termer av arbetsdelning i någon mån
minskat, men att värderingen och hierarkin kvarstår.
Skolans jämställdhetsuppdrag på 2000-talet

Sedan grundskolan infördes märks i styrdokumenten, läroplaner och
kursplaner, en medvetenhet om att skolan bidrar till skapandet av
könsidentitet och könsmaktsstrukturer. Skolan kan således bidra till
att traditionella könsmönster hålls kvar eller förändras. Målet enligt
dagens styrdokument är förändring, vilket märks genom att jämställdhet är inskrivet i Läroplanens avsnitt om värdegrunden:4
Människovärdets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet
med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla
(Lpo 94).

Det finns också en viss vägledning till vad detta kan handla om i
Läroplanens avsnitt om en likvärdig utbildning. Här sägs tydligt att
skolans undervisning och verksamhet i övrigt ska utformas och
genomföras på ett sådant sätt att traditionella könsmönster motverkas:
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors 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
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har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska ge
utrymmer för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen
oberoende av könstillhörighet (Lpo 94).

Undervisningen i olika ämnen är ett viktigt redskap här, särkilt viktiga
tycks några ämnen vara. Nämligen de som har något om jämställdhet
inskrivet i sina kursplaner. Jämställdhet finns omnämnt i en gemensam text som handlar om de samhällsorienterande ämnena (SO), i
kursplanen för religion, slöjd och i hem- och konsumentkunskapens
kursplan. Det sägs att det i SO-ämnena ”ingår att diskutera och reflektera över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet”.
Ansvaret för att så sker tycks främst ligga på religionskunskap som är
det enda av SO-ämnena som nämner jämställdhet i kursplanen, dels
under rubriken. Ämnet har som syfte ”att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis
demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor i utbildningen”, och
det sker genom att samlevnad och jämställdhet belyses ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv och genom att konsekvenser av
ställningstaganden i religionsfrågor för livsbeslut och relationer mellan människor diskuteras.
Slöjd ska ge insikter i vardagshistoria och jämställdhetsfrågor genom kännedom om slöjdtraditioner både förr och nu och ett strävansmål är att eleverna bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga
livets behov med beaktande av aspekter som jämställdhet, ekonomi
och miljö.
Kursplanen för hem- och konsumentkunskap genomsyras av
jämställdhet på ett helt annat sätt än ämnena ovan. Jämställdhet utgör
tillsammans med hälsa, resurshushållning och kultur de fyra perspektiv som ska vara ständigt närvarande i all undervisning i ämnet. Detta
kan tolkas som om hem- och konsumentkunskap är skolans viktigaste
jämställdhetsämne om man ser till kursplanens innehåll, men knappast med tanke på det ringa timtal ämnet tilldelats i timplanen. Hemoch konsumentkunskap har i den gällande timplanen tilldelats endast
118 klocktimmar under nio år i grundskolan (inräknat förskoleklass
och gymnasium som de allra flesta eleverna också går blir det under
13 år), att jämföra med de näst minsta ämnena musik och bild som har
230 timmmar eller slöjd som har 330 timmar. Ämnets betydelse för
skolans jämställdhetssträvan framgår tydligt i beskrivningen av dess
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syfte och roll i utbildningen. Detta uttrycks i form av tre övergripande
syften, där ett är ”… att ge beredskap för att leva och agera tillsammans i ett samhälle med mångfald”. Texten som förklarar syftet lyder:
Ett demokratiskt och jämställt samhälle förutsätter att kvinnor och män
har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ämnet hem- och
konsumentkunskap utvecklar flickors och pojkars identiteter genom att ge
erfarenheter av och kunskaper om sambanden mellan jämställdhet och
verksamheterna i hushållet. Ämnet ger också upplevelser och förståelse
av hushållsarbetets variation över tid och mellan kulturer. (Skolverket,
2000 s. 18)

Den historiska dimensionen som vi också ser i slöjdens kursplan ger
här en möjlig ingång till jämställdhetsfrågor. Genom historiska exempel och en analys av likheter och skillnader, med andra ord variationer, i exempelvis arbetsfördelning, arbetsmetoder och teknisk utrustning i hemmet, både förr och nu kan olika elevers intresse vakna och
jämställdhetsfrågor aktualiseras. I avsnittet om ämnets karaktär och
uppbyggnad står vidare att ämnet utvecklar varje elevs förmåga att
identifiera, analysera och formulera frågor om jämställdhet samt att
reflektera över vilka konsekvenser olika lösningar får. Eftersom hemoch konsumentkunskap har fokus på livet i hem och familj begränsas
detta dock till frågor som kan uppkomma inom olika gemenskaper,
som familjen, parrelationen, nära vänkretsen etc.
Att samarbete är en viktig aspekt av jämställdheten märks i det att
man i undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska sträva efter
att eleverna praktiserar ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt
samt erfar och förstår dess betydelse för hushållets verksamheter och
för relationer mellan människor.
Att jämställdhet ska vara ständigt närvarande i undervisningen
framgår också av den framskjutna plats den fått i bedömningen. Dels
ingår jämställdhet i Bedömningens inriktning, dels finns det med i de
mål som eleverna ska uppnå i år 9:
[eleven skall efter nionde skolåret] kunna samarbeta med andra oavsett
skillnader i fråga om exempelvis kön, etnicitet, samt ha insikter i frågor
som rör kulturell variation och hushållsarbetets koppling till jämställdhet.
(Skolverket, 2000)

I uppnåendemålen för femte skolåret finns ett mål som handlar om att
eleven skall kunna samarbeta med andra.
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Jämställdhet i undervisningen

Så långt styrdokument, men vad vet vi om jämställdhet i undervisningen i hem- och konsumentkunskap? Den nationella utvärderingen
(NU-03) säger oss att jämställdhetsperspektivet i ämnet behöver både
problematiseras och stärkas för att eleverna bättre ska kunna nå de
mål som anges i läroplan och kursplan (Skolverket 2005, s. 80).
Vi får genom NU-03 veta att en mycket stor del av eleverna är
positiva till ämnet och ser det som ”nyttigt”. Drygt tre fjärdedelar av
pojkarna och nio av tio flickor säger att ämnet intresserar dem. Åtta
av tio pojkar och nio av tio flickor anser att ämnet är viktigt för att
kunna hantera livet i hem och familj och nästan lika stor del säger att
de tror att vuxna i deras närhet anser att ämnet är viktigt. Pojkarna
uppger också att de inte har stöd och uppmuntran hemifrån för ämnet i
samma utsträckning som flickorna säger sig ha (Skolverket 2005, s.
38–39). I en jämförelse med den tidigare nationella utvärderingen
(NU-92) framkommer att pojkarna i högre grad 2003 än 1992 anger
att de hemma har användning för vad de lär sig i hem- och konsumentkunskap och att pojkar ”tänker” att hemarbete är något som även
de ska ägna sig åt, mer i framtiden än här och nu (Skolverket 2005, s.
80). Samtidigt är HK ett av de ämnen som har störst skillnader i betyg
mellan pojkar och flickor, till flickornas fördel.
De nationella utvärderingarna utgör i stort sett den forskning som
finns om hur det går till eller hur det skulle kunna gå till att arbeta
med jämställdhet i hem- och konsumentkunskap. I NU-92 framkommer i enkätsvaren en tendens att traditionella könsmönster förblir icke
ifrågasatta av undervisningen i hemkunskap. Liknande resultat framkommer i en utvärdering av ett jämställdhetsprojekt i en kommun i
norra Sverige i vilken det antyds att undervisningen i hemkunskap på
ett omedvetet sätt snarast förstärker traditionella könsmönster än
motverkar dem (Ekström 1995). Det stärker påståendet ovan att jämställdhetsperspektivet behöver problematiseras och stärkas.
En sådan problematisering kan bland annat handla om varför och
hur kön skapas och reproduceras i skolstrukturen (Cullbrand och
Pettersson 2005, s. 156). Och det bör då vara både den symboliska,
strukturella och individuella processerna som granskas. Dock tyder
både elevers och lärares enkätsvar på att jämställdhet i hem- och kon-
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sumentkunskapsundervisningen i hög grad begränsas till att handla
om en dimension av jämställdhet, nämligen arbetsdelning. Det kan
tolkas som om det finns viss medvetenhet om att kön skapas genom
en strukturell process. Cullbrand och Pettersson (2005) menar dock att
även denna specifika dimension kan utvecklas genom att utmana
eleverna att ifrågasätta det som de är vana vid och brukar göra, som
exempelvis vem som gör vad i en grupp och varför. Sedan gäller det
att inspirera eleverna att reflektera över eget och andras agerande,
t.ex. vem som exponerar sig, vem som vill visa sig ”duktig”, vem som
arbetar i tysthet, vem som har huvudansvar, vem som agerar med
omsorg och hänsyn och vem som bara tänker på sig själv. Genom att
i gestaltandet av kön i klassrummet lösa upp dualismer som kvinnligt/manligt, flicka/pojke, privat/offentlig och praktik/teori tas ett steg
mot målet att ge utrymme för varje elev att växa och utveckla sin
förmåga bortom traditionella könsmyter (s. 157).
Förslagen ovan handlar om att ställa elever inför utmaningar, men
även läraren gör det genom att exempelvis konfronteras med frågor
om ur vilka och vems perspektiv hon/han beaktar i undervisningen.
Holm och Palojoki (2004) beskriver forskning som visar hur ett manligt perspektiv på övervikt och fetma över huvud taget inte inkluderar
något om hälsa eller utseende, vilket ofta är fallet i t.ex. undervisning.
Istället talade männen om prestationer och om att klara av att göra ett
bra jobb etc. Frågan här är om vi som lärare inkluderar de olika
perspektiv som flickor och pojkar (även utifrån klass, etnicitet etc.)
anser vara relevanta?
Hållbar utveckling

Hem- och konsumentkunskap kan, om man läser kursplanen, vara
skolans viktigaste jämställdhetsämne. Detsamma gäller hållbar utveckling. Relationen mellan hemmet, samhället och naturen är centralt i
ämnet och att resurshushållning är ett av de fyra perspektiven, som
ska genomsyra all undervisning, synliggör ämnets potential.
Regeringens utredare av strategier för en hållbar konsumtion,
Stefan Edman, har upptäckt detta och förespråkar att även om alla
skolans ämnen har ett ansvar, så bör hem- och konsumentkunskapen

204

ges huvudansvaret för undervisning för hållbar utveckling generellt
och särskilt hållbar konsumtion.
Det tycks dock finnas starka krafter som motverkar detta, varför?
Det går att förstå om vi vänder åter till dikotomin privat – offentlig.
Könsmaktsordningen, d.v.s. isärhållandet och den ojämna värderingen
till det offentligas fördel tycks påverka diskussionen om hållbar
utveckling. Frågan definieras ofta som en gemensam och offentlig
uppgift. Då blir det svårigheter eftersom många av problemen vi står
inför grundar sig i människors sätt att leva sina dagliga liv, d.v.s. i
privatlivet eller i livet i hem och familj (Naturvårdsverket 2004).
Grunden finns således i det livsområde som associeras till kvinnlighet
och som ges lägre värde i förhållande till det offentliga.
Många av de strategier som används för att uppnå en mer hållbar
utveckling handlar därmed också om förändringar när det gäller hushållens sätt att agera. Kopplingen mellan kvinnan och hemmet och
studier av hur människor använder sin tid visar att ett isärhållande
råder inom detta område. Kvinnor använder mer tid till och tar mer
ansvar för det obetalda hemarbetet än män (SCB 2004).6 Därför finns
en risk att de krav som nu ställs på hushållen i hållbarhetens namn
lägger mer börda på redan tyngda axlar. Risken är stor att det blir en
kollision mellan två samhälleliga mål, nämligen jämställdhet och hållbar utveckling.
Det dikotoma tänkandet och könsblindhet, vad gäller konsekvenser
av de strategier som utvecklas för en mer hållbar utveckling, kan
således dels motverka jämställdheten i hemmen, dels bidra till att
osynliggöra de kunskaper som den enskilde individen behöver för att
hantera det dagliga livet i hemmet och som konsument. De kunskaper
som behövs för att kunna göra alla de val som dagens samhälle kräver
av henne och honom.
Slutord

Med hjälp av ett könsperspektiv går det att förstå varför hem- och
konsumentkunskapens potential inte tas till vara och att ämnet över tid
har nedmonterats. Även om isärhållandet i viss mån minskat, arbetsdelningen har förändrats, så kvarstår hierarkin. Det som associeras till
kvinnor (historiskt och/eller i nutid) ges lägre värde än det som associeras med manligt. I många olika sammanhang tycks det även fort-
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sättningsvis vara nödvändigt att visa på och ifrågasätta de rådande
mönstren av isärhållande och framför allt hierarki. Synliggörandet och
ifrågasättandet kan ses som ett första steg Ett andra steg kan vara att
visa på alternativ och även här finns mycket att göra. Vad är det vi
faktiskt gör i hem- och konsumentkunskap som främjar hållbar utveckling och jämställdhet? Hur skulle en annan organisering av
undervisning och annan verksamhet i skolan kunna se ut för att bättre
främja jämställdhet och hållbar utveckling?

Noter
1. Med Jubileumsboken avses Skolkökslärarinnornas förening 1906–1956
som utgavs av föreningen i samband med 50-årsjubiléet 1956.
2. Tre begrepp förekommer i diskussioner och forskning om flickor, pojkar,
kvinnlighet och manlighet, nämligen könsroll, genus och kön. Man kan se
det som att respektive begrepp har kommit till användning för att man sett
brister i ett redan använt begrepp. Könsroller, det begrepp som var vanligast i
exempelvis 1960-talets skoldebatt, anses vara något man lär sig hemma och i
skolan. Kritiken som riktats mot begreppet är att det vilar på en biologisk
grund, d.v.s. att man föds till kvinna eller man. För att markera ett avståndstagande från något naturgivet började begreppet genus användas. Det handlar
om de socialt och historiskt skapade skillnaderna mellan kvinnor och män.
Genusbegreppet har i sin tur kritiserats för att de biologiska skillnaderna
(kön) förblir oproblematiserade. Idag används, som i detta kapitel, begreppet
kön, i betydelsen socialt och historiskt skapade skillnader. Just detta konstruktivistiska synsätt råder det bred enighet om oavsett val av begrepp. Det
kan dock vara viktigt att vara tydlig med vad man avser.
3. För att få en överblick över forskning om skola, kön, jämställdhet är Skolverkets forskningsöversikter lämplig litteratur: Inga Wernersson (1995)
Undervisning för flickor – undervisning för pojkar – eller undervisning för
flickor och pojkar och Elisabeth Öhrn (2002) Könsmönster i förändring?
4. År 2000 bodde 82 procent av barn i åldern 0–9 år och 72 procent av barn
och ungdomar 10–18 år med båda sina föräldrar (SOU 2001:55 Barns och
ungas välfärd).
5. Alla styrdokument så som lagtexter, läroplaner och kursplaner finns att
läsa på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Det är också där citaten i
detta avsnitt är hämtade. Därför finns inga sidhänvisningar vid citaten. De nu
gällande dokumenten för grundskolan är Lpo 94 (reviderad 1998) och kursplaner reviderade 2000.
6. Se även kapitlet 150 år av ”outsourcing” av hemarbete.
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10. Gränslöst samarbete
av Karin Hjälmeskog och Margareta Grönqvist

Sverige är ett litet land. Detta är en orsak till varför det internationella
samarbetet är särskilt viktigt för oss. För alla gäller dock: ju fler desto
bättre. Det är i möten och samverkan av olika slag som mycket utveckling sker både på det professionella och personliga planet.
Inom det hushållsvetenskapliga området har, historiskt sett, samarbete skett genom engagerat och vittomfattande arbete dels inom Nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning, NSH, och International Federation for Home Economics, IFHE. Detta samarbete inleddes vid ungefär samma tid som svenska skolkökslärarinnor slöt sig
samman i Svenska Skolkökslärarinnornas förening, SSLF, det vill
säga i tidigt 1900-tal.
Organisering för globalt samarbete

IFHE bildades i Fribourg, Schweiz 1908. I Jubileumsboken berättas
att det var cirka 700 delegater från 20 olika länder som samlats till en
kongress under vilken föreningen bildades, då under namnet Internationella förbundet för hushållsundervisning (La Fédération internationale de l’enseignement ménager).1 Vid denna konferens representerades Sverige av ordföranden i SSLF, Kerstin Hesselgren samt
Ida Norrby.
En svensk avdelning av IFHE startades 1947, med namnet Nationalkommittén för hushållsundervisning. Kommitténs ordförande utses
vid den tiden av Kungl. Maj:t och kommittén får ett årligt statsanslag
för sin verksamhet. Till kommitténs förste ordförande utses Anna
Schenström. När statsanslagen inte längre gavs och föreningen själv
ska utse styrelse ordnas 1992 den första stämman. Från och med då
får kommittén också klara ekonomin på annat sätt.2 Medlemsorganisationerna som står för styrelsemedlemmarnas utgifter i samband
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med möten har en viktig uppgift, särskilt Lärarförbundet, genom att
dessutom stödja det internationella arbetet. Ett namnbyte sker 1988
till S-IFHE, Svenska kommittén för hushållsvetenskap.
Sedan starten 1947 och fram tillsamgåendet mellan S-IFHE och
svenska avdelningen av NSH har följande personer verkat som ordförande i svensk nationalkommitté för hushållsundervisning/S-IFHE:
1947–1953
1953–1965
1965–1977
1977–1983
1983–1992
1992–1995
1995–1998
1998–2001

Anna Schenström
Ingrid Osvald-Jacobsson
Greta Bergström
Ingrid Jansson
Eva Börestam
Christina Beronius
Inger Nyberg
Margareta Grönqvist

Det nordiska samarbetets organisering

Det nordiska samarbetet startar på danskt initiativ med en konferens i
Sorø i juli 1909, i vilken 113 personer deltog. Konferensen har kommit att gå under benämningen den första nordiska hushållningskonferensen (se Nordiskt samarbete för hushållsundervisning, 1989) och
kom att följas av flera. En fastare organisation får det nordiska samarbetet i och med att det gemensamma arbetet med att skapa fonder i
respektive nordiskt land för att öka möjligheterna till utbyte länderna
emellan resulterar i ett möte 1947. Vid mötet fattas beslut om Nordisk
hushållningsstudiefonds första stadgar, även om de var knapphändiga
som det sägs i NSH:s minnesbok från 1989. Stadgarna medför att
organiseringen får fastare former, vilket bland annat innebär att årsmöte ska hållas varje år. 1951 ändras organisationens namn till Nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning och 2001 i samband
med stadgeändringar till Nordisk samarbetskommitté för hushållsvetenskap.
Från första början handlar det nordiska samarbetet om att möjliggöra studieresor i de olika nordiska länderna. I Sverige skapas ett system med en s.k. låneavdelning och en s.k. stipendieavdelning. Vid ett
möte i Oslo 1951 beslutades att NSH:s verksamhet skulle bedrivas i
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fyra expertutskott som vardera bestod
av en ledamot och en suppleant från
varje nordiskt land. Ett utskott för studieresor, studiebesök, utbyte av lärarinnor och elever, instruktionskurser, som
varit och kom att förbli den mest centrala verksamheten. I de andra utskotten
skulle frågor om hushållsundervisningens principiella riktlinjer, undervisningsmateriel och läroböcker respektive
hushållningsteknik stå i fokus.
På samma sätt som uppgifterna att
arrangera studentutbyte och nordiska
kurser har ordförandeskapet för den gemensamma nordiska verksamheten vandrat rund bland respektive lands ordföranden. Svenska avdelningens ordförande från att föreningen antog namnet nordisk
samarbetskommitté för hushållsundervisning 1951 fram till samgåendet med S-IFHE har varit följande:
1951–1967
1967–1970
1970–1978
1978–1987
1987–1994
1994–2001

Ebba Virgin
Susanne Hallgren
Alice Melvinger
Bodil Laurell
Inger René
Ann-Sofie Christersson

En nordisk kokbok

Genom fem års digert arbete skapas en nordisk kokbok. Den blir klar
1999 och får namnet Matkultur i Norden – en kokbok. Den innehåller
information om de olika ländernas matkultur samt recept från varje
land. Den är dessutom skriven på de olika nordiska språken danska,
färöiska, isländska, norska, finska och svenska. Vidare är den försedd
med bilder på både mat och miljöer från de olika länderna.
Starkare tillsammans

Svensk avdelning av nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning och S-IFHE går 2001 samman och bildar en förening under
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namnet Svenska kommittén för hushållsvetenskap. Syftet är att i en organisation
tydligare och med större kraft kunna arbeta för att främja svenskt, nordiskt så väl
som internationellt samarbete inom hushållsvetenskapens område. Till ordförande
i den nya organisationen väljs Karin Hjälmeskog.
Medlem i kommittén är idag en person genom medlemskap i en
medlemsorganisation och/eller genom individuellt medlemskap. En
jämförelse mellan vilka organisationer som var representerade i
styrelsen för Nationalkommittén för hushållsundervisning 1970 och
de medlemsorganisationer Svenska kommittén för hushållsvetenskap
har 2005 visar på olikheter. Det märks att vissa yrkesgrupper faktiskt
har försvunnit, andra har inkorporerats i lärarförbundet och ytterligare
andra har funnit andra organ för internationell samverkan.
1970

2005

Hushållslärarnas riksförening, HLR
Sveriges hemkonsulenters förening
Svenska yrkesutbildningsföreningen

Lärarförbundet
Inst. f. hushållsvetenskap i Uppsala
Inst. f. hushållsvetenskap i
Göteborg
Inst. f. kostvetenskap i Umeå
Göteborgs hemekonomer
Hushållsekonomernas kamrat- och
intresseförening

Lanthushållslärarnas förening
Svenska barnavårdslärarnas förening
Svenska textillärares förening
Föreningen Sveriges vävlärare
Föreningen Sveriges yrkeslärare
i sömnad

Kontakten med medlemmarna har främst hållits genom tidningen, nu
Hushållsvetaren. S-IFHE gav dessutom under hela nittiotalet ut ett
medlemsbrev. Nu en bit in på 2000-talet tar e-posten över en del av
kontakterna, men ett av medlemsbreven skickas i början av året ut till
medlemmarna per post.
Svenska kommittén för hushållsvetenskap arbetar idag med frågor
om hushållsvetenskap inom landet. Nationellt utses en styrelse som på
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ideell basis jobbar med allt från att skriva yttranden, söka medel för
och arrangera fortbildningsdagar och konferenser.
Det nordiska samarbetet håller på att finna nya former. Vid ett
möte i danska Skagen sommaren 2001 antogs nya stadgar för det nordiska samarbetet där exempelvis den gemensamma ekonomin togs
bort. De medel som fanns i föreningen har avsatts för ett jubileumsarrangemang 2009. Detta ska ske i Finland, och det är också där
medlen förvaltas fram till dess.
International Federation for Home Economics, IFHE

Det internationella samarbetet sker via IFHE.3 En stor organisation
med 77 medlemsländer från de 5 regionerna Afrika, Amerika, Asien,
Europa och Stillahavsregionen. Organisationen har ett huvudkontor
som från 1955 var förlagt till Paris och som från tidigt 2000-tal finns i
Bonn. IFHE leds av en s.k. exekutiv kommitté bestående av en president samt en vice president och ledamot från varje region. Vid årliga
arbetskonferenser förbereds världskongresserna och ofta hålls symposier eller liknande i för föreningen angelägna frågor. Vart annat år
hålls representantskapsmöten (council meeting) med delegater från
medlemsorganisationer och individuella medlemmar från alla länder.
Världskongress hålls vart fjärde år. Inom det internationella samarbetet märks ofta liknande förhållanden och därmed en samsyn mellan
de nordiska länderna. Det har medfört att de nordiska länderna ofta
framfört en gemensam ståndpunkt efter att i gemensamma möten diskuterat sig samman. Tillsammans har vi exempelvis hävdat en gemensam syn på demokrati. Frågor om jämställdhet och hållbar utveckling
har blivit viktiga för IFHE efter initiativ från de nordiska länderna.
Internationellt är ämnesområdet
(Home Economics) bredare än i
Sverige. Det märks bland annat
genom vad som avhandlas på världskongresserna, vilket planeras i de olika programkommittéerna. Även i
Sverige var bredden större förr, men aldrig så bred som internationellt. I dag är det följande programkommittéer som arbetar med att
förbereda nästa världskongress i Luzern 2008:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumer Issues and Family Resource Management
Food Security and Nutrition
Institutional and Hospitality Management
United Nations/Council of Europe
Home Economics Policies in Education and Training
IFHE International Business Group
Outreach to Central and Eastern Europe
Research
Women and Families in Development
Textiles and Design

Dessutom finns en relativt ny grupp med namnet IFHE Young professionals network – council committee, YPN. En grupp som speciellt
vänder sig till studerande och unga professionella i syfte att skapa ett
nätverk för kontakter, idéspridning etc. Många svenska representanter
har genom åren deltagit i olika kommittéers arbete och därmed påverkat innehållet i kongresserna.
IFHE:s Världskongresser

År

Ort

Tema

1908

Fribourg, Schweiz

1919

Gent, Belgien

1922

Paris, Frankrike

1927

Rom, Italien

1934

Berlin, Tyskland

1939

Köpenhamn,
Danmark

1949

Stockholm, Sverige

The training of the Economics
teacher
Home Economics and its connection
with education for adults
The connection between science and
home management education
The Role of Home Economics from
the social standpoint
Home Management teaching must
use all Sciences and requires a
rational organisation of domestic
management
Improvement of the national
inheritance by women’s education:
preparation for family life
Concrete problems set by the
conditions of living due to modern
civilisation/Hushållsundervisningen
i nutidens samhällsliv
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1953

Edinburgh,
Sottland

1958

Maryland, USA

1963

Paris, Frankrike

1968

Bristol, England

1972
1980
1984

Helsingfors
Manilla,
Filippinerna
Oslo, Norge

1988

Minneapolis, USA

1992
1996

Hannover,
Västtyskland
Bangkok, Thailand

2000

Accra, Ghana

2004

Kyoto, Japan

2008

100-årsjubileum
Luzern, Schweiz

Home Economics at the service of
life: it’s contribution to individual
and social progress/Hemkunskaphushållsgöromål i livets tjänst
Education in Home Economics
relative to the social and economic
conditions of the various countries
Home Economics education to meet
changing world conditions and needs
Home Economics in the
international co-operation
Home Economics a vital force
Home Economics, responsible
partner in development
Technology and it’s effect on living
conditions of people
Health for all – the role of Home
Economics
Focusing on families and
households – change and exchange
Living conditions: a global
responsibility – the role of Home
Economics
A new century. Focus on the future.
The expanding role of Home
Economics.
Cooperation and interdependence –
fostering leadership in Home
Economics for healthy communities
Reflecting the past – creating the
future

Studentutbyte

I boken om det nordiska samarbetet sägs att utbytet av lärarinnor och
studenter är en verksamhet som tillkommit på medlemmarnas begäran. Dock, sägs det, har utbyte kunnat ske i ringa omfattning. Om
orsakerna sägs följande: ”Språksvårigheter har visat sig påtagliga och
den ekonomiska frågan är svårlöst. Därtill kommer lärarbristen, som
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De svenska deltagarna i världskongressen i Japan 2004
gjort det svårt att skaffa vikarier för de lärarinnor, som försökt skaffa
sig plats i ett annat land” (Nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning, 1989, s. 70). Dock berättas att många elever, ”– av en
eller annan orsak –” fått sin utbildning i ett nordiskt grannland. Denna
gemensamma utbildning bidrar självklart till kontakterna mellan länderna och ger därmed samarbetsmöjligheter.
Läser man tidningen som idag heter Hushållsvetaren, kan man
finna en del rapporter från det studentutbyte som lever kvar än idag.
Länderna ordnar sedan början på sjuttiotalet i tur och ordning en
studievecka dit två studenter från varje land har möjlighet att komma.
Ekonomin kvarstår som ett problem och det anordnande landet står
för de mesta kostnaderna för programmet, medan hemlandet får betala
resa och ibland logi.
Senast Sverige stod för arrangemanget var 2003. Då genomfördes
studentutbytet i samband med den internationella konferens som
ordnades av Svenska kommittén för hushållsvetenskap. Studenter från
de nordiska länderna, samt särskilt inbjudna studenter från de tre
institutionerna som ansvarar för lärarutbildningen i hem- och konsu-
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mentkunskap erbjöds att delta. Finland stod som arrangör för utbytet
2005 och Danmark är på tur 2006. Så fortsätter uppgiften att cirkulera
runt bland de nordiska länderna.
Nordiska kurser

Fram till 1989 hade 15 fortbildningskurser hållits i NSH:s regi. Några
av de tidiga arrangerades i samarbete med Föreningen Norden. Exempel på ett tema från 1960-talet är Familjekunskap (i Danmark), från
sjuttiotalet Våra matvaruresurser (i Norge), från åttiotalet Konsumentundervisning och -upplysning (i Island), från nittiotalet Havsmiljö och
matresurser (Färöarna) och slutligen tjugohundratalet Må bra! (i Finland). Kursernas syfte har varit att ge kunskap och inspiration men har
också kommit att bli tillfällen för social samvaro och ge möjligheter
att lära känna varandra inom Norden.
Vid ett tillfälle har NSH och IFHE samarbetat om kursarrangemang. Det handlade om att anordna internationella kurser i samband
med IFHE-kongressen i Oslo 1984. Två parallella s.k. pre-congress
courses anordnades, vara den ena kursen hölls i Helsingör, Danmark
och den andra i Umeå, Sverige. Även i samband med IFHE-kongressen i Helsingfors 1972 ordnades en kurs i Sverige. Den handlade
om svensk undervisning och utbildning samt om kvinnornas roll i det
svenska arbetslivet. Denna gång var kursen förlagd till Domnarvets
husmodersskola i Borlänge.
Nordiska hushållshögskolan

I början 1950-talet utreds möjligheterna till ett nordiskt samarbete i
högskolefrågor inom det hushållsvetenskapliga området. Danska,
norska och svenska sakkunniga hade att utreda följande frågor (Skolkökslärarinnornas Tidning nr 2 1957):
•
•
•
•
•
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Vad menas med hushållsvetenskaplig utbildning?
För vilka tjänster kommer sådan utbildning att behövas?
Vilka inträdesmöjligheter bör ställas?
Hur ska utbildningen organiseras?
Hur bör en för de nordiska länderna gemensam institution
byggas och administreras?

NSH, särskilt några av de svenska representanterna gjorde vad de
kunde för att påverka tillskapandet av den föreslagna nordiska hushållshögskolan (Kiessling, 1996). Det dröjde dock ända fram till 1963
innan de nordiska undervisningsministrarna beslutade om att inrätta Nordiska
hushållshögskolan. Den första linjen
som startar sin verksamhet är den textila linjen med placering vid Chalmers i
Göteborg.
Nordiska hushållshögskolan, NHH, är
en s.k. immateriell högskola. Det betyder
att dess olika linjer förläggs till olika
högre läroanstalter i de nordiska länderna.
Undervisningen leder till en i alla de nordiska länderna likvärdig examen som hushållskandidat (Candidatus domesticus, Cand. Domest.),
står det att läsa i Hushållsläraren nr 5 1965. Där presenteras den textila
linjen och det framkommer att de formella behörighetskraven utgörs
av studentexamen på reallinjen (med samma krav som till teknologutbildning med krav på matematik m.m.) samt utbildning som skolkökslärare, hushållslärare, textillärare eller motsvarande. Utbildningen som
är två år leder till arbeten som speciallärare i textil materiallära vid
seminarier för huslig utbildning och andra lärarskolor, som det
uttrycks i tidningen, rektor vid yrkesskola, lärare i t.ex. materiallära
eller tvätt- och hemvårdslära vid yrkesskola, hemkonsulent etc.
I september 1966 invigs den nya byggnad på universitetsområdet
Blindern i Oslo, Johan Throneholsts institut, där Nordiska hushållshögskolans näringslinje förläggs (Gran et. al. 1996). 15 studenter kan
årligen antas till den två och ett halvt år långa utbildningen.
I Hushållsläraren nr 9 1969 presenteras ett förslag på en tredje linje, den konsumentekonomiska linje, som planeras starta hösten 1970
vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Där nämns även planer på en
arbets- och tekniklinje vid Chalmers. I Hushållsläraren nr 2 1972
nämns också planerna på att hösten 1972 starta en utbildning i familjekunskap och konsumtionslära vid universitetet i Helsingfors och en i
konsumentekonomi vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. När
det 1996 sker en slutrapportering av all verksamhet 1963–1996 vid,
vad som då kallas Nordiska högskolan för hushållsvetenskap, är det
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tre linjer som avrapporteras, nämligen näringslinjen i Oslo, linjen för
näringsterapi i Göteborg och textillinjen, även den i Göteborg. Näringsterapilinjen bedrivs 1960–1996, totalt har 210 studenter genomgått utbildningen. Vid textillinjen har sammanlagt 112 studenter
genomgått utbildningen och vid näringslinjen 463 anges det i slutrapporten. Kiessling (1996) beskriver otaliga försök att få igång
verksamhet i Danmark men konstaterar att det aldrig kom till stånd.
Dessa utbildningar, så som linjer inom NHH läggs ner i och med utgången av 1996. Nordiska ministerrådets beslut om nedläggning sker
på politisk grund. Beslutet kan också ses i perspektivet av de förändringar som skett i Europa och Sveriges och Finlands medlemskap i
EU (ibid.). Med NHH:s nedläggning avslutas inte bara ett nordiskt
samarbete utan också ett kapitel i det hushållsvetenskapliga områdets
historia, menar Kiessling (1996). Hon hoppas dock att nedläggningen
inte ska utgöra ett slut på samarbete utan att det istället öppnar vägar
för nya former och nya samarbetspartners för att främja det hushållsvetenskapliga området i Norden (s. 8).
Projekt och konferenser – några exempel

S-IFHE och nu Svenska kommittén för hushållsvetenskap har förutom
det internationella arbetet bedrivit en hel del nationell verksamhet, så
som fortbildningsdagar, seminarier, konferenser etc. Dessutom ingår i
verksamheten att på olika sätt verka opinionsbildande och påtryckande gentemot exempelvis politiker. Ett antal projekt pågick under
1980-talet, exempelvis ett om konsumentekonomi i gymnasieskolan
och ett om World food day.
Familj – resurs och ansvar i en värld av förändring är temat för
det familjeår Förenta nationerna utlyste 1994. S-IFHE ansökte i samband med det medel från socialdepartementets jämställdhetsenhet
vilket resulterade i 100 000 kronor till projektet Familjen i tiden – nya
kompetenser för kvinnor och män i en föränderlig värld. Således ett
projekt helt i linje med FN:s tema. Inom projektets ram anordndes
bland annat en informationsdag om forskning på temat moderns föräldraskap och föräldraroller i utveckling. Medverkade som talare
gjorde bland annat Gunilla Halldén, då Pedagogiska institutionen i
Stockholm, Ulla Björnberg, sociolog från Göteborg, Bente och Gunnar Öberg, familjeterapeuter och skilsmässoforskare samt Margareta
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Bäck-Wiklund som presenterade sin forskning om nyblivna mödrar.
Ett annat seminarium ordnas i november 1994 med titeln Hushållning
– en fråga om jämställdhet och livsviktiga kompetenser. Medverkande
är professor Sten Ebbersten vid SLU i Uppsala, som talar om resurshushållning och professor Siv Gustafsson vid Amsterdams universitet,
som talar om hushållens tidsanvändning.4 Ytterligare ett seminarium
ordnas med temat Verklighet och visioner om familjeliv och arbetsliv
med Clarissa Cugelberg från Institutet för bostadsforskning vid
Uppsala universitet och Yvonne Hirdman, vid Institutet för arbetslivsforskning i Stockholm.
1997 var det dags att fira 50-årsjubileum. En konferens i Uppsala
på temat Kunskaper för livet – för framtiden, med en extravagant festlunch blev det arrangemang genom vilket jubileet uppmärksammas.
Ingrid Jansson, före detta ordförande säger följande i sitt inledningsanförande:
De senaste årens verksamhet har inneburit en pånyttfödelse för IFHE,
inte minst för verksamheten inom den svenska kommittén. Det är viktigt
för utvecklingen att engagera sig i det internationella arbetet, att ha intressen utanför det egna landet. Den gemenskap och förståelse, och glädje,
som de personliga kontakterna med kollegor från andra länder ger är
oerhört värdefulla för utvecklingen. ”Elden” i emblemet för den internationella organisationen symboliserar kraften i denna gemenskap (Hushållsläraren 1998 nr 1, s. 9).

Förutom att konferensen synliggjorde kommittén belystes hushållsvetenskapliga frågor både ur idé- och lärdomshistoriskt och pedagogiskt perspektiv genom föredrag av Karin Nordberg, doktorand respektive Ingrid Carlgren, professor i pedagogik. Inger Norstedt, Konsumentverket talade om framtidens kunskapsbehov inom hushållet
och Charlotte Nygren, Solveig Björcke och Lillemor Abrahamsson
redovisade sina tankar om hushållsvetenskapens framtid. De tre sistnämnada dåvarande prefekter vid respektive Institutionen för kostvetenskap, Umeå, Institutionen för hushållsvetenskap, Göteborg och
Institutionen för hushållsvetenskap i Uppsala.
IFHE:s världskongress anordnades 1949 i Stockholm. 2003 var det
dags för nästa större internationella arrangemang i Sverige. Då anordnade Svenska kommittén för hushållsvetenskap en konferens med
temat Learn for Life. Consumers and Society in Dialogue. I samband
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med denna ordnades både ett europeiskt IFHE-möte och ett nordiskt
möte. Vidare förlades själva konferensen till Älvsjömässan i Stockholm samtidigt som den stora skolmässan Skolforum ägde rum, vilket
gjorde utbudet för deltagarna än större. Deltagarna kunde lyssna till
inledande talare som Gertraud Pichler, då president i IFHE, Carl Lindberg från utbildningsdepartementet och Karin Hjälmeskog, ordförande i SKHv och till forskare som Jacob Östberg, Marianne Pipping
Ekström, Helene Brembeck, Ardis Storm-Mathisen och slutligen Lotte
Holm och Päivi Palojoki som gjorde intressanta reflektioner utifrån
konferensens tema och forskningspresentationerna om vad som sagt
och vad som inte sagts.5 Dessutom hade deltagarna, som nämnts,
tillgång till hela Skolforums utställningsavdelning.
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Verksamheten i dag

I dag arbetar Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHv, som
sagts med nationella, såväl som nordiska och internationella frågor.
Kommittén är väl representerad vid årliga arbetsmöten inom IFHE
och vid konferenser på olika nivåer. Det nordiska arbetet drivs som
tidigare nämnts numera huvudsaklingen inom ramen för IFHE. Kvarstående uppgifter från NSH som rör det årliga studerandeutbytet samt
förberedelser inför 100-årsjubileet i Finland 2009 hanteras vidare
inom SKHv. Det internationella arbetet inom IFHE går också vidare.
Sverige är representerat i programkommittéér och vid internationella
konferenser.
Men en betydelsefull del utgör också det nationella arbetet. Stor
kraft läggs på att skriva yttranden m.m. Något som tycks uppskattat
av mottagarna eftersom kommittén utsågs till remissinstans för
utredningen om hållbar konsumtion, Bilen, biffen, bostaden. Hållbara
laster – smartare konsumtion (SOU 2005:51) av Stefan Edman. Kommittén har även en hemsida, www.skhv.org på vilken exempelvis
dessa yttranden och remissvar finns att läsa.
Man kan säga att SKHv i någon mån försöker hålla liv i traditionen att ordna fortbildning för lärare inom området. Det sker exempelvis i samverkan med Konsumentverket, som också har en representant i styrelsen. År 2005 ordnades en utbildningsdag på temat
Hållbar livsstil i fokus. Ett uppskattat arrangemang som planeras följas av flera.
Samarbetet är också nära mellan SKHv och Lärarförbundets
ämnesråd. I många situationer kan det ge större tyngd om båda organisationerna står bakom ett uttalande eller gör en gemensam uppvaktning.
Slutligen, för att återkoppla till kapitlets inledning, visst, Sverige
är ett litet land, men samtidigt kan man säga att hela världen har
krympt. Genom snabba kommunikationer, e-post, Internet etc. kan
samtal och möten mellan hushållsvetare och lärare i hem- och konsumentkunskap m.fl. mötas och/eller samtala trots stora geografiska
avstånd. Betydelsen av att mötas ansikte mot ansikte är dock fortfarande nödvändigt och kan inte nog värderas som en förutsättning för
god kommunikation. Därför förblir de, idag ofta samordnade i tid och
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plats, nationella, nordiska och internationella sammankomsterna
centrala för utbyte och samverkan inom det hushållsvetenskapliga
fältet.

Noter
1. Med Jubileumsboken avses Skolkökslärarinnornas förening 1906–1956
utgiven i samband med 50-årsjubileet 1956.
2. Här kan även nämnas att under några år på sjuttiotalet har kommittén ett
anslag från SIDA för att hjälpa till med rekrytering av hushållslärare till
SIDA:s verksamhet. 1977 anställs istället den person inom IFHE som skött
arbetet av SIDA. Kommittén får i och med det en rådgivande funktion.
3. Se organisationen hemsida www.ifhe.org
4. Föredragen finns samlade i en rapport utgiven av Svenska kommittén för
hushållsvetenskap 1995 med Marianne Ekström och Karin Hjälmeskog som
redaktörer: Hushållning – en fråga om jämställdhet och livsviktiga kompetenser. Rapport från ett Idéseminarium anordnat av Svenska kommittén för
hushållsvetenskap och Uppsala hushållsskolas fond. Uppsala november
1994.
5. Alla presentationer finns samlade i en konferensrapport. Hjälmeskog,
Karin & Åberg, Helena (2004) Learn for Life. Consumers and Society in
Dialogue. Svenska kommittén för hushållsvetenskap.

Referenser
Edman, Stefan (2005). Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster – smartare konsumtion. SOU 2005:51
Ekström, Marianne och Hjälmeskog, Karin (red.) (1995). Hushållning
– en fråga om jämställdhet och livsviktiga kompetenser. Rapport
från ett Idéseminarium anordnat av Svenska kommittén för hushållsvetenskap och Uppsala hushållsskolas fond. Uppsala november 1994
Gran, Fredrik C. & Barth Eide, Wenche & Grav, Hans J. (1996) Ernæringslinjen. I Nina Kiessling (red) Nordiska hushållshögskolan
för hushållsvetenskap. Slutrapport om bedriven verksamhet 1963–
1996. Göteborg: Nordiska högskolan för hushållsvetenskap
Hjälmeskog, Karin & Åberg, Helena (2004). Learn for Life.
Consumers and Society in Dialogue. Svenska kommittén för
hushållsvetenskap

222

Jubileumsboken. Skolkökslärarinnornas förening 1906–1956. Jubileumsskrift. (1956). Stockholm
Kiessling, Nina (1996). Nordisk Højskole for Husholdningsvidenskab
(NHH) – ide og realiteter. I Nina Kiessling (red) Nordiska hushållshögskolan för hushållsvetenskap. Slutrapport om bedriven
verksamhet 1963–1996. Göteborg: Nordiska högskolan för hushållsvetenskap
Nordiskt samarbete för hushållsundervisning 1909 1959 1989 (1989)
Historik utgiven av nordisk samarbetskommitté för hushållsundervisning. Uppsala
Skolkökslärarinnornas Tidning, Hushållsläraren, Hushållsvetaren,
div. årgångar

223

11. Vägar framåt
av Karin Hjälmeskog och Helena Åberg

I detta avslutande kapitel kommer vi att ta upp en del trådar från
bokens tidigare kapitel. Vi tar chansen att fritt fundera om framtiden
för hushållsvetenskap och hem- och konsumentkunskap. Helt medvetet presenterar vi en del kontroversiella tankar, vilka kommer att
provocera somliga, medan andra kanske tycker att det är befriande att
spontana, kanske i någon mån visionära tankar får komma till uttryck.
Tanken bakom kapitlet är att inspirera till nya tankar och till deltagandet i samtal på olika arenor. När man läser kårens historia imponeras man av den kraft, det initiativtagande och med vilken envishet
man i generationer har kämpat för den husliga utbildningen. Vissa
insatser som gjorts kan man med facit i handen eller med dagens
perspektiv kanske tveka att ställa sig bakom. Men det hindrar oss inte
från att imponeras av enskilda medlemmars insatser och av det gemensamma fackliga arbetet. Kapitlet, hoppas vi, kan ge inspiration att
ta vid där tidigare generationer slutade och att aldrig ge upp.
Lärarutbildning och forskning

Hundra år efter det att skolkökslärarinnorna gick samman i en förening för att arbeta för sina rättigheter och för ”saken” arbetar lärare ute
i olika verksamheter, ämnesrådet, SKHv och andra föreningar och fonder fortfarande för det kunskapsområde, den utbildning och forskning
de värnar. Det är mer än 120 år sedan de första försöken med huslig
utbildning genomfördes i folkskolan, idag finns skolämnet hem- och
konsumentkunskap, visserligen som ett obligatoriskt ämne för alla i
grundskolan, men som ett litet ibland ifrågasatt ämne. Hushållsvetenskapen har heller ingen säker position inom universitet och högskola.
I kapitlet Lärarutbildning i förändring beskrivs de stora förändringar
lärarutbildning inom det husliga området och de institutioner som
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ansvarat för den har genomgått under de senaste femtio åren. Tillbakablickar görs även ännu längre tillbaka i tiden. Idag utbildas lärare
i hem- och konsumentkunskap vid fyra institutioner: Institutionen för
hushållsvetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för hushållvetenskap vid Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap vid
Umeå universitet och Institutionen för beteendevetenskap vid högskolan i Kristianstad. Två av institutionerna har kvar hushållsvetenskap i
namnet, men benämningen är ifrågasatt.
När man studerar kursutbudet i den utbildning dagens lärarstudenter med inriktning hem- och konsumentkunskap erhåller vid de
olika institutionerna anar man de svårigheter som finns med att utveckla det som historiskt och internationellt uttrycks som det typiska
med kunskapsområdet, nämligen bredden, mångvetenskapen och
utgångspunkten i det dagliga livet. Särskilt svårt att motivera kurser
där ämnets fyra kunskapsområden, mat och måltider, social gemenskap, boende och konsumentekonomi, integreras torde det vara vid
institutioner som både i verksamhet och benämning är begränsat,
exempelvis mot kostvetenskap. Detta är också en fråga om kompetens. Om den huvudsakliga verksamheten inriktas mot kost riskerar
både den breda kompetensen och spetskompetens inom boende, konsumentekonomi och social gemenskap att inte rymmas inom verksamheten.
Lärarutbildningen är viktig och en förutsättning för vidareutveckling av kunskapsområdet. Detsamma gäller forskning. Det behövs
forskning om barns och ungas och även vuxnas kunskapsutveckling
inom hem- och konsumentkunskapens område i grundskolan, gymnasieskolan och inom den grundläggande vuxenutbildningen. Forskning
behövs också om de studerandes kunskapsutveckling på högskolenivå.
Frågor om hushållsvetenskapens särart som nämns i kapitlet Huslig
utbildning i Sverige under ett halvt sekel är fortfarande intressanta liksom frågor om kunskapsformer, lärstilar etc. I 150 år av outsourcing
nämns en undersökning om ”kvinnan som husmor och ekonom”. Presentationen av denna undersökning i Skolkökslärarinnornas Tidning
motiveras utifrån betydelsen av att ha kunskap om beteendemönster,
livsföring, krav och önskningar hos dem man ska undervisa för att i
undervisningen kunna utgå från denna. Kunskapen om hushållen och
hushållsmedlemmarnas liv och tankar är inte mindre betydelsefull
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idag. Dels för undervisning, men också i andra sammanhang. Exempelvis för att förstå hushållens handlingar i samband med olika strategiska förändringar i syfte att främja en hållbar utveckling eller olika
gruppers agerande som konsumenter, konsumtionsval och hur marknadsföring av olika slag tas emot liksom konsumentinformation.
Behovet av kontinuerlig fortbildning

I Jubileumsboken och även i kapitlet Från SSLF till Ämnesråd för
hushållsvetenskap nämns den fortbildning som bedrevs inom Skolkökslärarinnornas förening/Hushållslärarnas förening. Både stor kraft
och ekonomiska resurser lades av föreningarna på fortbildning för
medlemmarna. Ända fram till nedläggningen 1991 anordnade dessutom Skolöverstyrelsen, SÖ, kurser för lärarna i hemkunskap och
dessutom fanns en organisation för ämnesutveckling på regional nivå
i form av Länsskolnämnder. I kapitlet Gränslöst samarbete nämns
också den kurs- och konferensverksamhet som bedrivits, och delvis
fortfarande bedrivs, via NSH och SKHv. Läget ett antal år in på 2000talet är delvis annorlunda. Den decentralisering som skett av ansvaret
för skolan har medfört att även ansvaret för lärarnas fortbildning
åligger kommunerna. Små lärarkategorier, räknat i antal personer i en
kommun som lärare i hem- och konsumentkunskap, har fått sämre
möjligheter till ämnesspecifik fortbildning. Dessutom ligger det en
svårighet i att det för de flesta inte går att vända sig till närmaste
lärarutbildning för fortbildning inom hem- och konsumentkunskapens
ämnesområde och didaktik eftersom dessa utbildningar idag finns vid
fyra av 26 (Högskoleverket 2005) lärarutbildningar i landet. Här kan
man hoppas på att inriktning mot hem- och konsumentkunskap så
småningom kommer att ges vid flera orter. En annan möjlighet är att
staten återtar ett större ansvar för lärarnas fortbildning, genom
Myndigheten för skolutveckling eller andra vägar.
Nationella utvärderingen kan ge inspiration till ämnesutveckling
och NU-03 visar på att hem- och konsumentkunskap behöver utvecklas när det gäller bland annat betyg och bedömning. Det är svåra,
men viktiga frågor. Här finns dock redan idag viss ”hjälp” att få. Skolverket har uppdragit åt PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm utveckla den s.k. provbanken som är tänkt att stötta lärare att
utveckla just bedömning och betygsättning.1 ”Att göra det väsentliga

226

bedömbart, inte det enkelt mätbara till det väsentliga” har fungerat
som ett motto vid framtagandet av materialet. Inom kort kommer även
en rapport där det går att läsa mer om tankar bakom förslaget. Här
finns en chans för enskilda lärare, lärarlag eller varför inte lokala nätverk med lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap att dra
nytta av ett unikt material. Motsvarande finns för vissa ämnen i gymnasieskolan, men satsningen på hem- och konsumentkunskap är unik
bland ämnena i grundskolan.
Det lokala fackliga arbetet

När HLR gick in som en organisation i SFL tog regionerna över en
del av kontakten med och mellan medlemmar. Men möten med fortbildande inslag blev för kostsamma både ekonomiskt och arbetsmässigt och man slutade med dem. När så Lärarförbundet och därmed
Ämnesrådet bildades försvann organisering utifrån ämnen på lokal
nivå. Lokalavdelningarna skulle ansvara för möten mellan ämnesföreträdare, men på många håll tycks detta ha runnit ut i sanden. Idag kan
vi glädjande nog läsa i Hushållsvetaren om nätverksbyggande på olika
håll i landet. Ämnesrådet har också genom ett par konferenser försökt
inspirera till det, särkilt konferensen i Bergendal 2000 lades upp så att
representanter från Lärarförbundets alla regioner skulle delta i syfte
att sedan åka hem och bidra till skapandet av lokala nätverk. Här finns
fortfarande en hel del att göra, men det är viktigt att Lärarförbundets
lokalavdelningar här ses som en resurs som kan tillhandahålla praktisk hjälp, lokaler och även ekonomiska bidrag till ämnesvisa sammankomster.
Arbetet i hemmet – förändring medför utmaningar

Det omgivande samhället, hur det förändras och hur vi vill att det ska
förändras är en faktor som påverkar undervisning i skolan såväl som
forskning. Vilka frågor är det behov av att söka svara på för den enskilde eleven, för läraren, lärarutbildaren och för forskaren?
I kapitlet 150 år av outsourcing diskuteras förändringar av hushållsarbetet genom att det offentliga tagit över delar av den produktion av varor och tjänster som tidigare gjorts inom hemmets ram, men
även hur hemmet tagit över en del arbete som tidigare gjordes i det
offentliga. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur detta skulle
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kunna påverka undervisningen i hem- och konsumentkunskap genom
att det faktiskt är andra problem den enskilde och hushållet ställs inför
i dagens samhälle. Det är andra val de ställs inför och där många olika
faktorer behöver vägas in. Ett exempel är diskussionen varför vi utför
vissa arbetsuppgifter hemma. Kanske har det tidigare nyttoargumentet
ersatts av ett mer relationellt och emotionellt argument. Ta bakning
som exempel. Det kanske inte längre handlar om att baka för att få
bröd på bordet, det kan vi ju köpa. Priset på bröd har dessutom sjunkit
rejält. Att baka själv kan istället handla om att vilja behålla kontrollen
över vad man stoppar i munnen. Även om innehållsförteckning krävs
på paketerat bröd så vet vi inte vad som döljer sig bakom dessa i
termer av transporter, förädling etc. Eller det kan handla om att få den
sammansatta upplevelsen av baket med känslan av degen, lukten av
gräddningen eller smaken av en ny mjölkombination etc. Ytterligare
ett argument kan vara att vilja göra något synbart för någon/några
andra, att bjuda på något man gjort själv. Detta har betydelse för
undervisningen. Kanske kan man säga ”det var lättare förr” då målsättningen i hög grad handlade om att implementera (natur)vetenskapliga rön t.ex. för att rationalisera arbetet eller för att förbättra folkhälsan. Dagens undervisning behöver i än högre grad ta utgångspunkt i
en analys av läget, i samhället och för hushållet och skapa förutsättningar för att eleverna/studenterna att analysera förutsättningar för och
uppleva konsekvenser av olika val.
En annan konsekvens av outsourcing, som idag diskuteras i termer
av hushållsnära tjänster, är ett eventuellt ökat behov av yrkesutbildningar. Utan att göra något inlägg i debatten om hur en ökande tjänstesektor ska finansieras, med skatteavdrag, minskad arbetsgivaravgift
eller om svartjobb, så kan vi konstatera att det är en intressant fråga i
relation till möjligheter för lärare med utbildning i hem- och konsumentkunskap. Vi tänker då på att det skulle kunna skapa behov av
nya yrkesutbildningsprogram inom områden som hemvård, och med
etnologen Orvar Löfgrens ord, iscensättandet av hem. Och det behöver inte begränsa sig till privata hem, utbildning för motsvarande
verksamheter i offentliga miljöer borde naturligt ingå i en och samma
utbildningsprogram förslagsvis inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Frågor om företagsverksamhet, entreprenörskap med ett populärt ord, skulle kunna vara en naturlig del inom en sådan utbildning.
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Skulle därmed en vidgad/ökande tjänstesektor kunna uppfattas som en
källa till utveckling. Nya jobb för lärare i hem- och konsumentkunskap i gymnasieskolan och för institutionerna att skapa relevanta
utbildningsmöjligheter för dessa lärare?
Framtidens undervisningslokaler för HK

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap påverkas förutom av
lärarens kompetens av ett antal ramfaktorer. Själva skolhuset, lokalerna och dess utrustning är givetvis en sådan ram. Vi vill som inspiration till nytänkande här berätta om en skola i Köpenhamn hämtat från
Törnqvists bok, Skolhus för tonåringar (2005). Hon tar upp dagens
situation, som hon menar är problematisk. Nybyggnationer och ombyggnader av skolor menar hon är en utveckling nerifrån, d.v.s. att det
är förskolan och de yngre barnens skolmiljö som får stå modell. En
konsekvens är försvagad ämnesidentitet, vilket uppfattas som en
problem bland dem som undervisar i de övre skolåren.
I Heimdalsgades Overbygningsskole, byggd för skolår 8–10, har
man tagit teorier om multipla intelligenser som utgångspunkt. Man
utarbetade ett koncept, säger Törnqvist, med kompetensmiljöer eller
temaområden. Det sammanhållande temat i det ämnesöverbryggande
arbetet huvudsakligen är av praktisk experimentell eller estetisk art.
Det resulterade i fyra olika kompetensområden: Verkstaden som har
ett praktiskt/estetiskt temaområden, Stationen som har ett internationellt/kulturellt temaområde, Studion med ett kroppsligt/musikaliskt
temaområde och slutligen Laboratoriet med ett naturvetenskapligt/experimentellt temaområde.
Det går inte att beskriva i detalj, men bara beskrivningen av kompetensområden, som motsvaras av avdelningar i skolbyggnaden sätter
igång fantasin. Det är inspirerande att höra om en skola som satt olika
vägar till kunskap i centrum, inte enbart den bokliga/språkliga. En sådan skola visar tydligt att handens och kroppens aktiviteter inte måste
vara begränsade till schemalagd undervisning i specialsalar. I det
danska exemplet finns flexibla lokaler och vägarna till kunskap kan
växla över tid och variera för olika elever.
Den flexibilitet som beskrivs i exemplet ovan som skapar lokaler
som kan användas till flera aktiviteter tror vi kan skapa möjligheter
för även för bland annat metodutveckling inom hem- och konsument-

229

kunskap men också för att bryta den trend som märkts sedan nittiotalet: att bygga skolor utan specialsalar. Är de speciella salarna möjliga att använda till olika verksamheter tror vi att de kommer att få
vara kvar. Dessutom ökar det möjligheterna, att som i exemplet ovan,
öppna upp så att handens arbete, sinnena och kroppens aktiviteter kan
varvas i fler ämnen än hem- och konsumentkunskap, bild, musik,
slöjd och idrott och hälsa, något som både vore positivt för grundskolan och gymnasieskolan.
När det gäller lokaler för hem- och konsumentkunskap låser sig
lätt tankarna vid kök och spisar, det påverkar både oss själva och
andra och våra föreställningar om ämnet. Det behövs nytänkande
samtidigt som det unika med ämnet kan vidmakthållas och utvecklas.
I de diskussioner som förts i Hushållsläraren/Hushållsvetaren om HKlokaler betonas betydelsen av överblick. Det behövs både för säkerheten och för att läraren och elever ska kunna ge respons på (och
läraren bedöma) elevers arbete. Ett förslag som nämns är ett stort rum
med arbetsplatser längs väggarna och inga skåp eller fläktar som
hänger ner över enheter placerade ut i rummet. Salen kan delas upp i
verksamhetsområden, snarare än köksenheter. Är något verksamhetsområde avskilt med en vägg bör denna vara av glas. Tvätten med
maskiner som låter kan vara ett verksamhetsområde där ljudnivån kan
tala för en avskiljande vägg även om öppenhet eftersträvas. Med
arbetsplatser längs väggarna skapas ett golvutrymme för flyttbara
arbetsöar (eluttag kan finnas hängande från taket) och utrymme för
ommöbleringar till föreläsningssal eller arbete vid mindre arbetsbord.
I kapitlet Eviga frågor – exemplet undervisningslokaler lyfts förutom själva lokalens utformning även betydelsen av utrustningen
fram. För undervisning i HK behöver man ha tillgång till allt från textilier till kastruller, porslin och beredningsskålar i olika material, färg
och utformning. Likaså behövs teknisk utrustning, från spis till slevar
och matberedare, av olika material och fabrikat. Allt för att möjliggöra tester och jämförelser. Att det går att mäta elförbrukning och
vattenförbrukning borde vara en självklarhet liksom utrymmen för
källsorteringens alla fraktioner. Finns dessutom möjligheter till egen
kompostering i en skolträdgård som sköts gemensamt av hela skolan,
skapas bra förutsättningar för såväl hem- och konsumentkunskapens
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undervisning om hållbar utveckling och för ämnesövergripande samarbete där det dagliga livet tas som utgångspunkt.
Hållbar utveckling och jämställdhet

Skolan har ett viktigt uppdrag när det gäller hållbar utveckling.
Hållbar utveckling handlar om hur vi nu kan leva på ett sätt så vi inte
inkräktar på kommande generationers möjlighet till ett gott liv. Miljödimensionen har kompletterats med en social och en ekonomisk
dimension, vilket gör tydligt att det är en komplicerad fråga som i
allra högsta grad berör frågor om hur vi människor ordnar våra dagliga liv på jorden.
I kapitlet Används den husliga utbildningens potential? beskrivs
de problem i hanterandet av miljöfrågor generellt och särskilt utbildning för hållbar utveckling som orsakas av könsblindhet. Könsblindheten som leder till att verksamheterna i hemmet och de kunskaper
som behövs för det negligeras trots att många av de strategier som
utarbetas vänder sig till hushåll och enskilda konsumenter. Med ett
könsperspektiv synliggörs det dikotoma tänkandet som ger associationskedjor som kvinna-kvinnlighet-privat (eller hem om man så vill)
och man-manlighet-offentlig. Isärhållandet och den ojämlika värderingen (hierarkin) kan knytas till diskussionen om ansvaret för miljöfrågan (Naturvårdsverket 2004) och kan därmed leda till att placeringen av miljöfrågan enbart i den offentliga sfären problematiseras.
Isärhållandet och hierarkin är också tydlig när utbildning för
hållbar utveckling diskuteras och planeras. Allt för ofta hålls ämnet
hem- och konsumentkunskap utanför trots att det är det enda ämne i
skolan som fokuserar just på det privata, på hushållens verksamheter
och på livet i hem och familj. I betänkandet Bilen, biffen, bostaden.
Hållbara laster – smartare konsumtion (SOU 2005:51) fokuseras tre
”delar” av livet för att ge förslag på strategier för hållbar konsumtion,
nämligen transporter, maten och boendet. Alla dessa ingår i hem- och
konsumentkunskap. Två ses till och med som kunskapsområden, mat
och måltider och boende som tillsammans med social gemenskap och
konsumentekonomi utgör ämnets kunskapsområden. Dessutom är
resurshushållning ett av de fyra perspektiv som ska genomsyra all
undervisning i ämnet.
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I utredningen argumenterar Edman för att hem- och konsumentkunskap bör ha huvudansvar för utbildningen för hållbar utveckling.
Ämnet förenar det bästa från två världar, menar han. I ämnet förenas
övning i tekniskt rationellt tänkande, associerat med den manliga
offentliga sfären, med omsorg, associerat med den kvinnliga privata
sfären. Det betyder vidare att det inte ensidigt handlar om kunskap
och förnuft (det kognitiva) utan också om känslor, det emotionella,
moraliska och affektiva, vilka inryms i begreppet omsorg. Ett annat
centralt argument är hem- och konsumentkunskapens arbetssätt. Eleverna lär sig genom att göra och erfara. De genomför tester, jämför
alternativ och deras konsekvenser. Det är en förutsättning för att gå
från tanke till handling, till att inte enbart förstå samband utan att
verkligen utveckla en vilja att agera.
Den processtudie som genomfördes inom ramen för NU-03 visar
på hem- och konsumentkunskapens potential i utbildning för hållbar
utveckling, men menar Cullbrand och Pettersson (2005) frågan och
undervisningens praxis är komplex. Något som dock är mycket viktigt
i sammanhanget är att eleverna i en sådan lärprocess har tillit till sin
egen kompetens. NU-03 visar att en majoritet, av både flickor och
pojkar, anser att de i hem- och konsumentkunskapen lär sig att tro på
sig själva, att ta initiativ, känner skapandeglädje och att de lär sig lösa
problem (s. 159).
Det problem, som påtalas redan av SSLF:s ordförande och helt
nyligen av Ämnesrådets för hushållsvetenskaps ordförande, med en
skolvärld som tycks stå helt oförstående inför hem- och konsumentkunskapens möjligheter och inte tar tillvara dess potential när det
gäller en så viktig fråga som hållbar utveckling tycks således kvarstå.
Könsperspektivet kan hjälpa oss förstå varför. Det kan ge oss styrka
att arbeta vidare och utveckla ämnet, den schemalagda undervisningen och den ämnesövergripande.
Inför framtiden – tillsammans

Att läsa kapitlet Ordförandena genom tiderna ger inspiration för
framtiden. Två saker vi tagit fasta på inför det framtida arbetet i Ämnesrådet är behovet av bundsförvanter och behovet av att lobba. Kanske kan vi snegla på HLR:s engagemang i olika föreningar och fundera hur vi alla, ledamöter i ämnesrådet och alla enskilda lärare och
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hushållsvetare i olika sammanhang kan tala om hushållsvetenskap och
hem- och konsumentkunskap och vad dessa, utifrån sina specifika
perspektiv, kan bidra med. Om var och en utnyttjar sitt kontaktnät kan
kunskapen om HK och hushållsvetenskap spridas som ringar på vattnet. Lobba där du befinner dig, alltså! Förutom det kan mer uträknade
strategier gentemot olika politiker och andra personer och grupper
med inflytande över för oss angelägna frågor vara på sin plats. Här
behövs kommunikation mellan Lärarförbundets medlemmar verksamma inom hushållsvetenskapens område.
Lärarförbundets ämnesråd i all ära, men utan sina medlemmar och
deras aktiviteter på lokal och regional nivå, minskar deras roll i Lärarförbundet. Att tidningen varit en viktig länk mellan medlemmarna och
de aktiva i föreningen märks när man läser kapitlet Från skolkökslärarinnornas Tidning till Hushållsvetaren. Både tidningen Hushållsvetaren och Ämnerådets egen hemsida kan dock utnyttjas mycket
mer. Både för kontakter mellan medlemmar och mellan medlemmar
och ämnesrådets ledamöter. För att travestera HLR:s siste ordförande Monica Lirén Wikander (som i sin tur travesterade Winston
Churchill), fråga inte vad Ämnesrådet för hushållsvetenskap kan göra
för dig, utan vad du kan göra för Ämnesrådet. Du är ämnesrådet!

Fotnot
1. Se https://provbanken.skolverket.se/pbhk
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