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FÖRORD
Föreliggande arbetsrapport är den första av två delrapporter som publiceras inom projektet
"kvinnlig och manlig slöjd - slöjdläraren som kulturbärare". Med forskningsanslag från Skol
överstyrelsen och vetenskaplig ledning av Inga Elgqvist - Saltzman har projektet utvecklats från
en pilotstudie omfattande rekryteringen till textllärarutbildningen i Umeå till en rekryteringsoch socialiseringsstudie av blivande lärare i textilslöjd och trä&metallslöjd vid lärarutbildningarna
i Umeå och Linköping.
Projektet har ingått som en del av det nordiska HEKLA- nätverket. HEKLA- nätverket, som
består av en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp, har speciellt intresserat sig för kvinnors
utbildnings- och yrkesval och av utbildningspolitiska reformer de senaste 25 åren.
Syftet med denna delrapport är att beskriva och analysera rekryteringen till textillärarutbildning
en och trä&metallslöjdlärarutbildningen genom att studera en grupp blivande textillärares och
en grupp blivande trä&metallslöjdlärares utbildningsval i ett livs- och generationsperspektiv. I
nästa rapport kommer socialiseringen till slöjdläraryrket att behandlas.
Flera personer har bidragit till denna studie. Förutom forskarna inom HEKLA vill jag framför
allt tacka de lärarkandidater och lärare som deltagit i undersökningen. Ett varmt tack även till
arbets- och studiekamraterna på pedagogiska institutionen särskilt "könsteorigruppen" och min
handledare Inga Elgqvist-Saltzman.
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1
Bliv vid din bågsöm, dina band,
stick av ditt mönster emot rutan,
och tro, mitt barn, att folk och land
med Guds hjälp styras oss förutan.1

1

INLEDNING.

1.1 Bakgrund och syfte.
Bakom vår reformerade skola finns en bärande tanke om jämlikhet mellan sociala klasser, raser,
etniska grupper, mellan kön och mellan praktiska och teoretiska ämnen. Jag har länge funderat
över idén om skolan som spjutspets för att realisera detta jämlikhetsideal. Det verkar som om
spjutet seglar långsamt genom luften.
I den reformerade skolan existerar fortfarande klassbundna utbildningsvägar och skolmiljöer.
Därmed skapas också olika yrkeskarriärer för elever från olika sociala skikt.2 3Utbildnings4
statistiken visar att skolan är könssegregerad vilket leder till en tudelad arbetsmarknad.5
I grundskolan manifesterar sig den sociala differentieringen med dess inneboende motsättning
mellan intellektuellt och manuellt arbete och könsdifferentieringen med dess inneboende
motsättning mellan manligt och kvinnligt bl a i en uppdelning mellan skolämnen.
När jag började undervisa i pedagogik på textillärarutbildningen, i början av 1980-talet, upptäckte
jag vilket spännande spjut själva slöjdämnet egentligen är. I ett och samma ämne ryms många
av vår modema kulturs inneboende spänningar och motsättningar, exempelvis de mellan
teori/praktik, mellan manligt/kvinnligt men också mellan landsbygd/stadsbygd, humaniora/teknik,
emotion/logik, arbete/hemarbete/fritid, återskapa/nyskapa.
I reformarbetet har slöjdämnet betraktats som ett användbart instrument för att kunna realisera
jämlikhetsidealet, särskilt vad gäller jämställdheten mellan könen. Slöjdämnet har två inrikt
ningar, dels textilslöjden/den mjuka s k kvinnliga slöjden, dels trä&metallslöjden/den hårda s k
manliga slöjden. För slöjdens del blev det 1962 reglerat i timplanen för åk 3 - 6 att eleverna
skulle prova "den andra" slöjdarten. Det innebar att flickor skulle få undervisning även i hård
slöjd och att pojkar skulle få undervisning även i mjuk slöjd. I och med Lgr’69 är de båda slöjd
arterna förenade i ett ämne som kallas SLÖJD. Eleverna har sedan dess undervisats i könsblandade grupper och haft lika mycket undervisning i både mjuk och hård slöjd på låg- och mellan
stadiet. Fr o m högstadiet har de möjligheter att välja slöjdart. Pojkarna och flickorna väljer
fortfarande efter drygt 20 år förvånansvärt traditionellt könsbundet. I Umeå grundskolors åk 9
valde läsåret 1989/90 517 pojkar och 19 flickor trä&metallslöjd; 519 flickor och 30 pojkar
textilslöjd/ Könssegregationen blir därför så gott som total vid de olika slöjdlärarutbildningarna.

1.

Lenngren A-M. Strof ur: Några ord till min kära dotter - ifall jag hade någon. (1798)

2.

Ex Amman & Jönsson 1983,1986,1987,1989.

3.

Se Arbetsmarknadsdepartementet 1985 och SCB 1986,1989. Se även Andrae-Thelin & Elgqvist-Saltzman 1989.

4.
Någon sammanställd statistik över val av slöjdart finns inte i Umeå. Uppgifterna om val av slöjdart har erhållits
från Umeå grundskolors rektorsexpeditioner och har därefter sammanställts.
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Finns det egentligen någon kraft i grundskolans spjutspets?
Det ser inte ut så. Den huvudsakliga orsaken till kraftlösheten i spjutet finns att söka i
motståndskraften hos de grupper i samhället, som tjänar på att att de existerande strukturella
och materiella villkoren bibehålls oförändrade. Innebär det att vi helt skall sluta tro på reformer
som spjutspetsar för förändring? Själv ser jag den historiska utvecklingen som en kamp mellan
intressegrupper, där varje ny uppväxande generation måste erövra makten på nytt och på nytt.
För varje generation är det en kamp. En reform kan innebära, att utgången av kampen blir mer
oviss.
Lärarna är som kulturbärare betydelsefulla agenter för den sociala och kulturella reproduktionen.
Den kulturella reproduktionen omfattar alltid, som jag tidigare nämnt, en kamp mellan
bevarande krafter och förändrande krafter; en kamp som också förs mellan agenterna inom
respektive lärarkår. Utifrån givna ramar - ekonomiska resurser, lokaler, gruppstorlek, skollagar, läroplaner, lokala kursplaner, läromedel m m - har lärarna möjligheter att planera och
genomföra sitt arbete på ett relativt självständigt sätt.
Eftersom jag själv undervisat i pedagogik på textillärarutbildningen har jag särskilt kommit att
intressera mig för slöjdlärarkårens möjligheter i reformarbetet. Slöjdlärarkåren har liksom alla
yrkeskårer sina särdrag, även om särdragen troligtvis ger en komplex och ibland motsägelsefull
bild. Det finns anledning att anta, att dessa särdrag till stor del hänger samman med vilka som
rekryteras till yrket och hur socialiseringen in i yrket går till.
Vem är slöjdläraren?
Vilken träning ger lärarutbildningarna?
Vad finns i det spjut som lärarkandidaterna får greppa om på lärarutbildningen?
Vad bär de nyexaminerade slöjdlärarna med sig in i skolan?
Det är några av de frågor jag vill försöka finna svar på i min forskning.
Huvudsyftet med hela projektet M Kvinnlig och manlig slöjd - slöjdläraren som kulturbärare" är
att beskriva och analysera; dels vilka som rekryteras till slöjdläraryrket, dels hur socialiseringen
till yrket går till.
Syftet med denna rapport är:
att beskriva och analysera rekryteringen till slöjdlärarutbildningarna genom att studera en
grupp blivande textil- och en grupp blivande trä & metallslöjdlärares utbildningsval i ett
livs- och generationsperspektiv.

I en kommande rapport kommer socialiseringen till yrket att behandlas.
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1.2 Kort information om slöjdlärarna och slöjdlärarutbildningarna.

Slöjdlärarna25 tillhör
**
den lärargrupp (facklärarna) inom ämneslärarkåren som har haft
de sämsta arbetsvillkoren med den lägsta lönen och den högsta undervisningsskyldigheten.6
Utbildningen till slöjdlärare ger idag två specialister inom ämnet: textillärare och trä
& metallslöjdlärare. 7
Textillärarutbildningen är en allmän utbildningslinje och finns på tre orter i landet
(Göteborg, Umeå och Uppsala). Den omfattar 120 poäng (6 terminers heltids
studier), varav ämnesutbildning 80 poäng och praktisk pedagogisk utbildning 40
poäng.
Utbildningen skall förbereda för verksamhet som lärare inom grundskola, gymnasie
skola, särskola samt inom övriga utbildningar och verksamheter där linjens utbildningsämnen förekommer.
Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet enligt följande:
Historia
Naturkunskap
Bild/Teckning
Slöjd

2 åk H, S, So, Mu el 1 åk E, N, T
2 åk So, H eller S
2 åk So
2 åk So (tillval)

Kravet på kunskaper i naturkunskap kan ersättas av krav på kunskaper i fysik och
kemi enligt följande:
Fysik
Kemi

2 åk eller 3 åk N eller T
2 åk N, T el 1 åk Te

Kravet på kunskaper i historia, naturkunskap alternativt fysik och kemi, slöjd och
teckning skall avse betyget 3 i vart och ett av dessa ämnen.
Antagning sker en gång per år (höstterminen). (Umeå universitet 1986/87) 8

5.

När jag fortsättningsvis talar om slöjdlärare menar jag både textillärare och trä & metallslöjdlärare.

6.

För en beskrivning av facklärarnas kamp för jämlika villkor se Lire’n (1986).

7. Då projektet planerades fanns också försöksverksamhet med två-ämneslärare i slöjd. Jag inriktar min studie på de
traditionella ett-ämnesutbildningama.
8. Mina försökspersoner har följt undervisningen enligt denna utbildningsbeskrivning. Hårda diskussioner har förts
om den särskilda behörigheten i ämnet slöjd, som många menar innebär för låga krav på förkunskaper i ämnet.
Förkunskapskraven i slöjd var vid tidpunkten för datainsamlingen förändrade. Enl utbildningsbeskrivningen för 1989/90
har förkunskapskraven i ämnet åter skärpts. Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet enligt följande
Historia
Naturkunskap
Textilkunskap, sömnad
Textilkunskap, vävning
universitet 1989/90)

2
2
1
1

åk
åk
åk
åk

H, S, N, T, Mu, So, Ep eller 1 åk E (komvux lägst etapp 2)
H, S, So, Ko, Ep (komvux lägst etapp 3)
Ko (textil gren) eller specialkurs i textilkunskap, sömnad, en termin
Ko (textil gren) eller specialkurs i textilkunskap, vävning, en termin (Umeå
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Trä & metallslöjdlärarutbildningen omfattar 40 poäng (1 år) och finns i Linköping.
Det är en praktiskt-pedagogisk utbildning som bygger på tidigare ämneskunskaper
i trä och metall.
Linjen utbildar lärare för grundskolan och gymnasieskolan.9
Tillträdeskrav:
* Att under det år, då inträde söks, fylla lägst 20 år.
* Åk 9 i grundskolan eller motsvarande kunskaper. Sökande som genomgått
årskurs 9 i grundskolan enligt 1969 års läroplan eller ha motsvarande
kunskaper ska ha betyg i matematik, särskild kurs och engelska, särskild kurs.
* Att fylla kraven enligt ett av följande tre alternativ:
1.

Tvåårig träteknisk linje i gymnasieskolan och antingen ettårig högre specialkurs
i gymnasieskolan i möbel- och inredningssnickeri eller ett års praktik inom det
trätekniska området samt antingen ettårig yrkesutbildning inom det Verkstads
tekniska området eller ett års praktik inom verkstadsmekanisk industri.

2.

Tvåårig verkstadsteknisk linje i gymnasieskolan och ett års praktik inom
verkstadsmekanisk industri samt antingen ettårig yrkesutbildning inom det
trätekniska området eller ett års praktik inom det trätekniska området.

3.

Utbildning motsvarande ovanstående
antagningsprov. ( UHÄ 1986/87)

och/eller

godkända

resultat

i

Intagning sker två gånger per år.
Både intagningskraven och utbildningens längd varierar mellan de olika
slöjdlärarkategoriema. Efter genomgången utbildning är man dock behörig att
undervisa i samma skolformer.

9.

Hösten 1988 startade en tre-årig ett-ämnesutbildning till trä&metallslöjdlärare i Linköping.
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2

TEORETISKA OCH METODISKA ÖVERVÄGANDEN

2.1 En hermeneutisk ansats.
Forskningsmetoden i detta arbete liknar arbetsgången i en hermeneutisk forskningsansats. Jag
har startat med en förförståelse av det som skall studeras. I förförståelsen ligger för forskaren
redan bekanta vetenskapliga teorier i botten. Dessa är filtrerade genom att forskaren gör ett
urval av dem, ett urval som har vardagslivets erfarenheter som grund. För att inte tolkning och
förklaring helt skall förenas, är det viktigt att "provocera” den egna förförståelsen genom att
söka dess antiteser i materialet. Att vi ändå får en gråzon där tolkning och förklaring flyter ihop
är oundvikligt. Allteftersom data samlas in går jag fram och tillbaka mellan förförståelsen och
data, d v s jag låter teori och empiri stå i ett växelspel med varandra. Begreppsapparaten i
förförståelsen utvecklas succesivt/0

Förförståelse
I projektet utgår jag från följande förförståelse: Klassmotsättningar och social differentiering samt
könsmotsättningar finns i samhället. Det är en fast tolkningsram, som mina data knappast kan
förkasta. Hur dessa klass- och könsmotsättningar framträder - både materiellt och ideologiskt måste däremot betraktas i relativa termer och ses som historiskt föränderliga. Hur detta präglar
just slöjdlärarkåren blir därför en öppen fråga.
Idag pågår en rörelse från ett samhälle med åtskillnad mellan könen mot ett samhälle där större
intergrering är idealet. Det innebär också en rörelse från ett samhälle, där könsskillnader
betraktats som naturliga, mot ett samhälle där man försöker minska dessa skillnader. Mitt i
denna rörelse finns motstridiga ideologiska budskap; dels budskapet om man och kvinna som
jämställda individer, dels budskapet om att det kvinnliga är underlägset det manliga. I denna
motsägelsefulla värld skall män och kvinnor dessutom bekräfta varandra som könsvarelser/2 12
Trots att det svenska samhället fortfarande präglas av mansdominans finns ändå reella
utvecklingsmöjligheter till jämställdhet. Jämställdheten i hemmet t ex torde underlättas av
följande: Kvinnor yrkesarbetar i mycket större utsträckning än tidigare; Omsorgen om barn,
gamla, sjuka och handikappade tas mer och mer över av staten; Män har, liksom kvinnor,
numera laglig rätt både att vara föräldralediga och att vara hemma och vårda sjuka barn.

10.
Jmf ex Ödman (1979), Bogdan & Biklen (1982), Berglund (1985), Ehn & Löfgren (1982), Kvale (1984),
Dahgren et al (1988), Sherman & Webb (1988)
11.
Den nyare forskningen om ungdomskultur lyfter fram ungdomars experiment med könsidentiteter (ex
klädsel,frisyr,utsmyckning) som ett svar på den pågående rörelsen. Forskarna menar att det i modem tid inte är lika
självklart som tidigare hur man skall vara man resp kvinna. (Se ex antologierna Fomäs et al (red) 1987,1989)
12.
Så här skriver Scott (1986 s 1069) i detta sammanhang om de sexuella relationerna: "It is not sexuality which
haunts society, but society which haunts the body’s sexuality. Sex-related differences between bodies are continually
summoned as testimony to social relations and phenomena that have nothing to do with sexuality. Not only as testimony
to, but also testimony for - in other words, as legitimation."
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Skolan betraktar jag som en arena där människor kämpar om kunskaper, normer och
värderingar. Lärarna spelar en viktig roll som länkar mellan generationer och mellan individer.
Länkens styrka är naturligtvis beroende av materialet, dvs de inblandade aktörerna.

Definitiva begrepp eller spårhundsbegrepp?
Eftersom det i min förförståelse ligger att det mänskliga livet är både dubbeltydigt och historiskt
föränderligt, finns det en fara i att i forskningsprocessens inledningsskede operationalisera
definitiva begrepp. Risken är då att relevant kunskap går förlorad. Det är bättre att tillåta
modifikation av begreppen under forskningssprocessens gång. Ett alternativ är att, som Dahlgren
et al (1988) föreslår, använda s k "spårhundsbegrepp" istället för operationella begrepp.
"Medan definitiva begrepp utgör föreskrifter av vad som skall observeras, utgör
spårhundsbegrepp förslag på riktningen för det fortsatta arbetet Spårhundsbegrepp väg
leder oss i sökandeprocessen - hjälper oss att spåra upp väsentlig problematik. Spårhunds
begrepp är mer känsliga för för empiriska data än vad definitiva begrepp är... Vår
ståndpunkt inför fortsättningen är därför den, att spårhundsbegrepp tillför observationer
nya dimensioner samt att observationer modifierar begreppens teoretiska innehåll...
Härigenom erhålls en ny dimension på begreppsbildning som därmed överskrider
distinktionen mellan induktion och deduktion." (s 15)

Sandra Harding (1987) uttrycker sig på liknande sätt om feministiska grundbegrepp.
"Feministiska analytiska bergrepp bör vara instabila, eftersom konsekventa och följdriktiga
teorier i en instabil och ologisk värld är ett hinder för både vår förståelse och vårt sociala
agerande." (s 7-8)

Spänningfaltet kultur - aktör
Spänningsfältet kultur - aktör är ett vanskligt och problematiskt fält i forskningssammanhang,
då det anger vilken grad av handlingsutrymme människan har att förändra existerande kultur.
Jag beskriver spänningsfältet kultur - aktör med hjälp av några för projektet viktiga spårhunds
begrepp. Ett sådant spårhundsbegrepp är kulturbärare. En viktig utgångspunkt för mig är att
betrakta människor som kulturbärare. Kulturbegreppet är problematiskt och omdiskuterat. Jag
ansluter mig till det antropologiska kulturbegreppet, som en arbetsgrupp inom HSFR (1984)
framskriver det.
"Det antropologiska kulturbegreppet omfattar såväl människors förställningar och
värderingar som de praktiska, vardagliga och materiella yttringarna av mänsklig verk
samhet, dvs både de "inre" och de "yttre" aspekterna av kulturen.
Till de inre eller kognitiva kulturyttringarna hör i första hand de kunskapsmässiga och
etiska föreställningar och symbolsystem som är av grundläggande betydelse för vår
livsåskådning och världsbild, men hit hör också en del något mindre varaktiga och
allmängiltiga ideér och tankemönster t ex människors livsstil och sätt att uppfatta sådant
som köns- och generationsroller.
De materiella kulturyttringarna utgörs av sådant som städer och byggnader, farkoster
och fordon, redskap och tekniska hjälpmedel, men naturligtvis också av prydnadsföremål
och personliga ägodelar." (s 15-16 )
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De blivande slöjdlärarna är kulturbärare i den meningen att de intemaliserat den omgivande
kulturens yttre och inre aspekter. Kultur inpräglas i vardagens rutiner under en människas
livslopp. I rutinen internaliseras ett visst sätt att bete sig men också ett grundläggande sätt att
uppfatta omvärlden.
I vardagen finns ordet som medium men också andra sinnliga ordlösa medier som de intryck,
förutom synen och hörseln, också känseln, smaken och lukten ger.
Det skall å ena sidan inte tolkas som att jag avser en passiv internalisering av kultur hos
kulturbärarna. Det differentierade samhället med klass- och könsmotsättningar kan visserligen
för många framstå som normalt och legitimt. Många försöker dock bjuda det motstånd i en vilja
att försöka förändra sakernas tillstånd. Människor är alltså inte passiva bärare utan aktiva
aktörer som handlar inom ramen för sina kunskaper och erfarenheter.
Det skall å andra sidan inte heller tolkas som att människor kan handla oberoende av de
existerande strukturernas kraft. " Människorna gör själva sin historia", skrev Marx73, " men de
gör det inte efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt utan under
omständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan existerande."
Ett mål i projektet är att förstå de blivande slöjdlärarnas avsikter och handlingar. Ett annat mål
är att fördjupa kunskapen om yttre orsaker och objektiva förutsättningar som inverkar på
samhällslivet. D v s att den enskilde blivande slöjdlärarens "privata" upplevelser också har en
mer kollektiv kulturell innebörd.
Av det sättet jag ser på människan som kulturbärare följer att socialiseringen in i en yrkesroll
måste studeras som en fortlöpande process. Utbildning sker inte i ett vakuum. Blivande slöjdlä
rare bär redan inom sig embryot till en lärare när de påbörjar sin lärarutbildning - de är
kulturbärare. De har var och en sin livshistoria som präglar deras sätt att ta till sig innehållet
i ett undervisningssammanhang. Det reproduceras inte mekaniskt. Människor bearbetar och
omformar kunskaper utifrån de kunskaper och erfarenheter de redan har skaffat sig;
erfarenheter de har från vardagen i upprepningen.
För att förstå män och kvinnor under en utbildning är det väsentligt att känna till deras livslopp
och skäl till val av utbildning. Själva utbildningstiden blir, sett i detta ljus, därmed ett möte
mellan å ena sidan blivande slöjdlärare i skenet av deras livshistorier och slöjdämnet som det
bärs fram av lärarutbildarna.
Det kulturhistoriska könet och rationalitetsbegreppet
I en kultur skall en människa också socialiseras in i en könsidentitet. Människan skall förhålla
sig till sitt kön. En människa med kvinnligt biologiskt kön blir kvinna tillsammans med andra
människor i en viss kultur och delkultur (klass,kön,etnicitet,geografisk hemvist,ålder) under en
viss tid. Hon blir vad hon är och vad hon inte är i relation till andra människor. Samma
förutsättningar gäller naturligtvis för en människa av manligt biologiskt kön. Vad som är
kvinnliga egenskaper, uttrycksformer och handlingar respektive manliga egenskaper, uttrycksfor
mer och handlingar kan därför inte fastslås en gång för alla. De ändrar ständigt karaktär i tid
och rum.74

13.

Marx K. Louis Bonapartes 18:e Brumaire Stockholm 1939

14.

Jmf Scotts ( 1986,1989) betoning av nödvändigheten av ett historiskt perspektiv.
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Med ett sådant synsätt blir det för enkelt att enbart använda två kategorier för att bestämma
kön. Att den mänskliga arten är indelad i två biologiska kön är naturligtvis en odiskutabel
förutsättning. Alla kännetecken som därutöver karaktäriserar kön är, enligt min mening, sociala
och kulturella artefakter. Det innebär att vi får en mängd olika kulturhistoriska kön25. Sandra
Harding (1987) uttrycker det så här:
"Så snart föreställningen om den universelle mannen löses upp försvinner också dess
dolda följeslagare den universella kvinnan. Istället står vi inför myriader av kvinnor som
lever i komplicerade historiska sammanhang av klass-, ras- och kulturell tillhörighet"(s 5)
Eftersom den relationella aspekten är viktig räcker det inte med att studera enbart en
kvinnogrupp eller enbart en mansgrupp för att kunna beskriva kvinnliga eller manliga mönster.
De måste studeras i relation till varandra. Widerberg (1987) t ex menar:
"Min slutsats blir att så länge vi inte undersökt män på samma sätt som vi gjort när det
det gäller kvinnor, så vet vi lite om huruvida de föreställningar vi nu har om könsolikheter är reella eller ej..........Det innebär vidare att könen inte kan studeras var för sig
utan endast i ett relationsperspektiv." (s 55f)26
Som nämndes i förordet, ingår min studie i det nordiska HEKLA-projektet. Detta projekt har
som ett övergripande syfte att vidareutveckla teorier om olika former av rationalitet inom
utbildningssystemet. Såväl människors handlingar som institutionella förhållanden inom
utbildningssektorn kan analyseras via rationalitetsbegreppen som spårhundsbegrepp.27
Projektgruppen har arbetat med två rationalitetsbegrepp som ställts mot varandra; Tekniskbegränsad rationalitet och omsorgs- eller ansvarsrationalitet. Det typiska för den tekniskt
begränsade rationaliteten är, enl Ve (1987)25, att den har effektivitet i produktion och admini
stration och ökad ackumulation av kapital som sin grundläggande målsättning. Det gäller att få
fram största möjliga produktion för minsta möjliga energi dvs största möjliga förtjänst för
minsta möjliga insats. Här gäller tesen: Var och en är sin egen lyckas smed. Inom denna
rationalitet förtingligas människorna och deras relationer.29

15.
Det kulturhistoriska könet benämns GENDER eller GENUS inom den könsteoretiska forskningen. Se ex
Eduards & Manns (1987), Scott (1989), Lake (1988). Hirdman (1988) diskuterar genus och genussystem liksom
Gemzoe et al (1989).
16.
Jmf även Lurias (1986) kritik av studier där enbart kvinnor är försökspersoner. Davies (1985) menar i en
diskussion om etnografiska metoder i utbildningsforskning att etnografins fördelar är att ange vad något inte är. När
hon diskuterar hur man kan vara säker på om de beteenden som kvinnor uppvisar verkligen är kvinnliga beteenden
och ingenting annat föreslår hon bl a jämförelser med manliga grupper. Lake (1988) menar att vi måste göra ett
uppmärksamhetsskifte från "women’s history" till "gender-history".
17.

Se Elgqvist-Saltzman & Ve (1987)

18.

Se även Halsaa B. (1987) Sörensen B. (1982) och Waemess K. (1982,1984).

19.
Se även Berger et al (1974).Både Berger och Ve bygger på och förenar Karl Marx’ och Max Webers teorier
om det kapitalistiska samhället.
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Ansvarsrationalitet däremot kännetecknas av att varje enskild människa är ett mål i sig själv.
Människan är unik och inte utbytbar. Det är nödvändigt att ta ansvar för vilka konsekvenser de
egna handlingarna får för andra människor, särskilt för dem som är beroende av omsorg ex
småbarn, äldre, sjuka och handikappade människor. Här gäller tesen: Vi är vår lyckas smed för
varandra och tillsammans, (ibid)
Det finns anledning att anta att den tekniskt begränsade rationaliteten och ansvarsrationaliteten
inte existerar i ren form i vår samhälleliga vardagspraktik. De är s k idealtyper. Ehn/Löfgren
(1986) har samma uppfattning:
"Men det är också viktigt att vara känslig för skiftningar och paradoxer i kulturella
system, eftersom de båda polerna i en binär opposition innehåller element från motsatta
polen. Ipraktiken existerar inga rena motsatser. Det"goda" är strimmat av det "onda"..."
( s 111)
Forskare i HEKLA-gruppen har diskuterat det övertag den tekniskt begränsade rationaliteten
fått över utbildningsorganisationen i Norden.20
Att på ovan nämnda sätt tänka i dikotomier är vanligt förekommande i vår västerländska
tankefigur. Inspirerad bl a av Grignon (1971), Ehn/Löfgren (1986) och Harding (1987) har jag
därför funnit det fruktbart att komplettera med andra dikotomier som spårhundsbegrepp (ex
manligt/kvinnligt,natur/kultur,teoretisk/praktisk,logik/intuition,hård/mjuk,ren/smutsig) eftersom de
är vanligt förekommande i vår västerländska kultur och en styrande princip för hur vi upp-fattar
verkligheten. Trots att verkligheten inte låter sig uppdelas på detta "antingen eller"-sätt, håller
jag med Sandra Harding, när hon påpekar vikten av att arbeta med de västerländska
dikotomiema.
"Vi bör emellertid fortsätta att insistera på en åtskillnad mellan kultur och natur,mellan
socialt och biologiskt kön....även då vi i våra analyser och försök noterar hur oupplösligt
de är förenade hos individer och i kulturer. De här motsättningarna är empiriskt felaktiga
men vi har inte råd att avfärda dem som oväsentliga så länge de formar våra liv och vårt
medvetande." (Harding 1987 s 17 )21

20.
Jmf Ve (1987), Fjelde & Ve (1989), Elgqvist-Saltzman (1985,1988).
Detta förhållande gäller också utbildningen i Förbundsrepubliken, menar Ziehe. Ziehe diskuterar rationalitetsbegreppet
via Weber, Horkheimer och Adomo.(1989 s 116f).
21.
Jmf också Ganetz (1989) som dessutom menar att dikotomiema är nödvändiga för att vi överhuvudtaget skall
kunna förstå varandra. Men hon påpekar att:
"... vi måste hålla i minnet att symbolerna inte är naturgivna - de är kulturellt konstruerade..." (s 26) Hon efterlyser
ord som betecknar kvinnlighetens mångfacetterade egenskaper. "Var finns de ord som i sig inrymmer både horan och
madonnan, yrke och familj, autonomi och närhet?" (ibid)
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2.2 Några konkreta metodproblem.
En speciell omständighet viktig att nämna under rubriken forskningsmetod är mitt förhållande
som forskare till mina försökspersoner. Under det första projektåret undervisade jag gruppen
blivande textillärare i pedagogik. Att jag själv fungerade som både lärare och forskare i gruppen
var framför allt en tillgång, men inrymde samtidigt en del riskmoment.
Fördelarna var att jag som lärare fått ett inifrånperspektiv på utbildningen. Jag kände lärarutbildarna och visste via våra linjekonferenser vad de upplevde som problematiskt med utbild
ningen. Lokalerna var välbekanta. Jag hade varit med om att diskutera, planera och genomföra
undervisningen, framför allt inom det praktiskt pedagogiska blocket. Som lärare hade jag också
stora möjligheter att komma de blivande textillärarna inpå livet och att lära känna atmosfären
i gruppen. Det gav mig samtidigt möjligheter att hinna bygga upp ett förtroende oss emellan
inför det fortsatta forskningsarbetet.
Risken var att undersökningspersonerna skulle bli hämmade då de såg mig som lärare i gruppen.
Med tanke på det ringa bortfall (2 st) och den information som gavs, verkar omständigheterna
snarare verkat stimulerande än hämmande på de blivande textillärarna.22 Datainsamlingen
(uppsatser; se nedan.) gjordes under de första veckorna av utbildningen.
När miljön är bekant för forskaren finns alltid en risk för att hon skall fastna i det invanda.
Forskaren kan förblindas i den egna miljön. Det blir svårt att få distans; att se skogen och inte
bara träd. Eftersom jag själv inte har en bakgrund som slöjdlärare och eftersom arbetsdelningen
också på lärarutbildningsinstitutionerna är tämligen skarp, så är det mycket i textillärarutbildningsmiljön som är obekant för mig. Jag menar att mina möjligheter att kunna ifrågasätta det
självklara och avtrivialisera det invanda i textillärarutbildningsmiljön ändå varit goda.
Att jag själv som kvinnlig forskare studerat en grupp kvinnor har både inneburit fördelar och
nackdelar. Kvinnans lägre status både i utbildnings- och i forskningssammanhang kan naturligtvis
vara en nackdel för den kvinnliga forskarens relationer till undersökningspersonerna. Det
behöver dock inte vara en nackdel. Om den kvinnliga forskaren inte är lika respektingivande
som en manlig dito skulle vara, har hon kanske större möjligheter att få mer äkta och ärliga svar
än en manlig forskare skulle få. (I detta sammanhang får vi inte glömma att även en man
naturligtvis kan skapa en atmosfär av tillit.)
En fördel med att kvinnliga forskare forskar om kvinnor är att de lättare upptäcker kvinnliga
beteenden. De känner igen sig. Det blir därför också lättare för dem att interagera med sina
undersökningspersoner. Att få denna närhet, att se världen med undersökningspersonernas ögon,
är ett viktigt steg i forskningsprocessen, men det gäller att i nästa steg få distans till denna
närhet. Mitt sätt har varit att studera en grupp av det motsatta könet.
När undersökningspersonerna är män är det naturligtvis svårare för en kvinnlig forskare att helt
och fullt kunna leva sig in i deras värld, att kunna se världen med männens ögon. Till den
kvinnliga forskarens fördel talar dock, att hon lättare upptäcker för männen självklara och därför
omedvetna manliga mönster.

22.

Jmf Bogdan R.C. & Biklen S.K. (1982) s 39ff
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I och med att undersökningsgrupperna hela tiden relateras till varandra finns förutsättningar för
både närhet och distans, men förmodligen hade en manlig forskarkollega varit en tillgång för
projektet.
Samma resonemang gäller för forskarens och försökspersonernas klassbakgrund och livsmönster,
geografiska erfarenheter och ålderserfarenheter.
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3

REKRYTERINGSSTUDIENS UPPLÄGGNING

3.1 Undersökningsgrupperna
Inom projektets ram har jag följt en grupp blivande textillärare ( 26 kvinnor) genom den tre
åriga textillärarutbildningen i Umeå och en grupp blivande trä&metallslöidlärare (23 män och
1 kvinna) genom den ett-åriga trä&metallslöjdlärarutbildningen i Linköping. Alla de 26 kvinnor
som togs in på textillärarutbildningen i Umeå deltog först i pilotstudien och sedan i den
utvidgade studien. Valet av Umeå föll sig naturligt, då jag vid tidpunkten undervisade på
pedagogikkursen där.
För att kunna ställa grupper i relation till varandra utvidgdes studien med en grupp blivande
trä&metallslöjdlärare. Utvidgningen motiverades också av projektets centrala inriktning på
slöjdlärarna som spjutbärare och hela slöjdämnet som spjutspets i den reformerade grundskolan.
Textillärarna och textilslöjden representerar ju bara halva slöjdlärarkåren och halva slöjdämnet.
Då projektet planerades fanns undervisningsgrupper både inom den traditionella ett-ämnesutbildningen för blivande lärare i trä&metallslöjd och inom en försöksverksamhet med tvåämneslärare i slöjd. De traditionella ett-ämneslärarna i trä&metallslöjd var den intressantaste gruppen,
eftersom de har arbetat på grundskolans låg- och mellanstadium under reformeringen av
grundskolan. Det är ju i grundskolans låg- och mellanstadium som samundervisning mellan könen
skett och lika mycket tid har ägnats åt kvinnlig respektive manlig slöjd. Den ett-åriga ettämnesutbildningen för blivande trä&metallslöjdlärare fanns vid undersökningstillfället endast i
Linköping. Under höstterminen togs två studiegrupper in i Linköping. Då lärarutbildarna ansåg
att grupperna var både likvärdiga och typiska för utbildningen slumpades en av grupperna ut.
Undersökningsgruppen kom att bestå av 23 män och en kvinna.

3.2 Datainsamling
Under följande rubriker har data insamlats:
Familjebakgrund/klassbakgrund
Utbildnings- och arbetshistoria
Skäl till val av utbildning/arbete
Eget familjeliv
Tankar om framtiden (yrkesmässigt och privat)
Jag vill göra några kommentarer till den första rubriken.
Vanligt tillvägagångssätt vid rekryteringsstudier är att bestämma klassbakgrund genom variabeln
faderns yrke. Detta anser jag vara ett alldeles för grovt mått för dagens samhälle. I barnets värld
finns förutom föräldrarna ofta syskon, far- och morföräldrar och andra släktingar och därutöver
en fast krets av människor ex bamomsorgspersonal och lärare, som står barnet nära.
När det gäller föräldrarna är det inte bara fadern som yrkesarbetar. 23 Bara under 1980-talet

23.
Under perioden 1965-1987 har kvinnors yrkesarbete ökat från 55,6% - 90,4% .Procentsatserna avser andelen
sysselsatta enligt arbetskraftsundersökningarna. I arbetskraftsundersökningarna avses med sysselsatt en person som har
arbete under en viss mätvecka som anställd, som egen företagare eller som oavlönad medhjälpare i en familjemedlems
företag. Till de sysselsatta räknas också de som är tillfälligt frånvarande från arbetet. Hit hör t ex de föräldralediga.(SCB
1989 s22)
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har andelen bara med förvärvsarbetande mödrar ökat kraftigt.24 Bara i familjer där bägge
föräldrarna tillhör samma klass tillhör en stor men minskande del av alla barn.25
I turbulensen av förändrade könsroller återfinns många sönderslagna familjer. Det är inte längre
självklart att barns uppväxtmiljö består av de biologiska föräldrarna. Många kommer att under
barndomens lopp skiljas från en av sina föräldrar. Alltfler barn lever med en ensamstående
förälder.26 Ofta är det fadern som flyttar till eget hushåll, där barnen sedan gör besök mer eller
mindre regelbundet. Ibland förlorar barnen i kontakten med både fadern och den äldre
generationen på faderns sida. Barnet kan också få en ersättare för den frånvarande föräldern
i en styvmor eller en styvfar. Och med dem kan en ny syskonskara och en ny äldre generation
få betydelse för barnet.
Om man i klassanalysen tar med levnadsmönstret som helhet får man en mer nyanserad bild än
om man enbart utgår från faderns yrke. Det har varit min utgångspunkt när jag samlat in data.27

3.3 Instrument
-------------- ------------

e tx
u tx

g tx

g tx
en tx
1
1

1
0

etm
g tx u tm

gtm
en tm

1
2

s tx
s tm
1
3

1
4 år

pilotstudie
tx = textillärare
tm = trä&metallslöjdlärare
e = elevkort
u = uppsatser
en = enkät
g = gruppinformation och gruppdiskussion
s = släktträd
Figur 1. Tidsaxel över datainsamlingen

24.
I samtliga åldersgrupper hade i januari 1988 över 80% av barnen en mor som hade ett förvärvsarbete, dvs
var sysselsatt enligt arbetskraftsundersökningarnas mening. Andelen var högre för de äldre barnen. 90% av 11-16
åringar och 82% av 0-6 åringama hade en förvärvsarbetande mor.(SCB 1989 s 22)
25.
År 1975 utgjorde de 3/4 av barnen, men 1986 endast 2/3. Barn i familjer där föräldrarna inte är klasshomogena
har ökat från 16% till 25%.
"När man delar in människor i olika socioekonomiska grupper eller klasser utgår man från positionen i förvärvslivet.
Bestämmande blir bl a yrkets utbildningskrav, antal underställda, om man är anställd eller egen företagare." (SCB 1989
s 29)
26.

År 1985 fanns det enligt folk- och bostadsräkningen en kvarts million barn under 18 år som hade en

ensamstående förälder. Det motsvarar 14% av alla barn under 18 år. Antalet barn med ensamstående förälder var 25
000 fler än tio år tidigare, (ibid s 14) I Stockholmsregionen är koncentrationen av ensamstående föräldrar större och
motsvarar 20%. (enl ULF 1986-87) (ibid s 55)
27.

Här följer jag den ansats som tillämpas inom HEKLA- projektet. Jmf Elgqvist-Saltzman 1985.
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Den information om de blivande slöjdlärarnas livslopp som fanns att tillgå vid de båda
lärarutbildningsinstitutionerna var elevkort med upplysningar om namn, ålder och adresser.
De instrument jag själv utarbetat är konstruerade för att i möjligaste mån kunna fånga in
försökspersonernas egna upplevelser och erfarenheter.
De instrument jag använt är uppsatser skrivna av de blivande lärarna under de första veckorna
av deras utbildning. Lärarkandidaternas uppgift var att berätta om om vilka utbildningar de
genomgått efter åk 9, vilka eventuella yrken de haft och vad de menade hade påverkat de olika
händelserna. Dessutom ombads de att att fundera över och skriva ner hur de trodde framtiden
skulle komma att gestalta sig, både inom yrket och i privatlivet. De som önskade kunde skriva
anonymt. (Instruktion se bil. 1) Bortfallet är litet. Samtliga 24 personer i trä&metallslöjdgruppen och 24 av 26 blivande textillärare skrev om sina liv.
Efter en första tolkning av av resultaten inbjöd jag till gruppinformation och gruppdiskussion
med respektive grupp. Gruppdiskussionerna hade två syften; dels att tjäna som valideringsinstrument; dels att hålla kontakten med grupperna levande så att förtroendet oss emellan
bibehölls. I båda grupperna var intresset stort och diskussionen livlig. Löpande anteckningar
fördes.
För att få djupare information om levnadsmönster i uppväxtmiljöerna dvs klassbakgrunderna
utarbetade jag en uppföljande enkät. Enkäten ger information om uppväxtorter, föräldrars och
syskons yrken och utbildningar, far- och morföräldrars yrken och utbildningar, andra boende i
hemmet, vad man gjorde i hemmet, vem som gjorde vad osv. (Enkät se bil. 2)
För att få ett jämförbart material har det i vissa frågor varit nödvändigt att "frysa" en tidpunkt
som är gemensam för alla försökspersoner. Information om föräldrarnas yrken har hämtats från
tidpunkten när lärarkandidaterna började skolan, då jag anser det vara en viktig milstolpe i en
människas liv. När barn börjar i skolan sker ett möte mellan bygdens barn och lärarna på skolan.
För det enskilda barnet innebär det ett möte mellan den egna familjebakgrunden, levnadsmönstret och livshistorien och mellan de andra barnens familjebakgrunder, levnadsmönster och
livshistorier och lärarnas familjebakgrunder, levnadsmönster och livshistorier. Skolstarten innebär
med andra ord ett möte mellan den tidiga familjesocialisationen och den samhälleliga socialisa
tion som skolan står för. Vilka resurser barnet har med sig från den tidiga familjesocialisationen
är av stor betydelse för hur mötet kommer att gestalta sig och för vilken position i gruppen
barnet får. Positionsbestämningen bär barnet inom sig, och den kommer att ha betydelse för hur
det kommer att handskas med de utmaningar som skolan och livet skall bjuda på. De som
önskade kunde besvara enkäten anonymt. Bortfallet är litet. 21 av 24 blivande trä&metallslöjdlärare och 25 av 26 blivande textillärare har besvarat enkäten.
För att, utifrån
ser av tidigare
bil. 3) Jag har
analyser av tre

28.

uppsatser och enkäter, kunna göra mer detaljerade utbildnings- och yrkesanalygenerationer för vaije försöksperson, har jag utarbetat släktträd. (Exempel se
utgått från det släktträdsmönster forskarna j Rostadprojektet använder i sina
lärargenerationer.25
&

Jmf Elgqvist-Saltzman (1985) och ögren (1988).
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4

SLÖJDLÄRARNA SOM SPJUTSPETSAR FÖR ETT JÄMLIKT
SAMHÄLLE?

4.1 Vem är den blivande slöjdläraren?
Den blivande textilläraren är en kvinna. Vid lärarutbildningen i Umeå har endast en man
utexaminerats som textillärare. Den blivande trä&metallslöjdläraren är oftast en man, men kan
ibland vara en kvinna. Det finns åtmistone en kvinna med vid varje intag, menar lärarutbildarna
vid trä&metallslöjdlärarutbildningen. Den offentliga statistiken för åren 1985-1987 visar att 343
textillärare utexaminerades, varav ingen var man. Under samma tidsperiod utexaminerades 249
trä&metallslöjdlärare, varav 15 var kvinnor. (Statistisk Årsbok 1987,1988,1989)
Även i "min" trä&metallgrupp finns en kvinna. Hennes enkät skiljer sig inte på något sätt från
de övrigas i gruppen. Hade hon valt att vara anonym, hade hon inte gått att spåra som kvinna.
I de fall det är av intresse att lyfta fram henne i egenskap av kvinna kommer jag naturligtvis
att göra det. Men om ingenting annat sägs, betyder det att hon är "en av grabbarna i gänget."
4.1.1 Slöjdlärarnas familjebakgrunder och levnadsmönster i barndomshemmet29
Varifrån kommer den
blivande slöjdläraren?

Blivande
textillärare

Blivande
trä & metallsiöjlärare

Som framgår av fig 2 har
textillärarna39 rötter över
hela Sverige. 40% kommer
från Norrland och resten
från Götaland och Svealand.
En av dem är invandrare.
Trä&metallslöjdlärama skiljer
sig genom att ha en kraftig
övervikt av sydsvenska präg
lingar. Endast två av dem har
haft en norrländsk uppväxt.

( • Polen)

Figur 2.

De blivande slöjdlärarnas uppväxtorter37

29.
Resultatredovisningen bygger på den uppföljande enkäten. 21 av 24 blivande trä & metallslöjdlärare och 25 av
26 blivande textillärare besvarade enkäten.
30. Trots att lärarkandidaterna är under utbildning kommer jag, för enkelhetens skull, att i fortsättningen utesluta
ordet blivande och istället endast tala om textillärare och trä&metallslöjdlärare.
31.

Med uppväxtort menas den ort lärarkandidaterna bott längst på under åren 0-10 år.
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Flyttlivslinjen visar att de blivande slöjdlärarna är uppvuxna i mindre städer och orter.32
Lärarkandidaterna är alltså inte bärare av någon genuin storstadskultur. I den rena landsbygdsmiljön har många av textillärarna vuxit upp, medan de flesta trä&metallslöjdlärare tillbringat sina
första år i mindre städer. "Flyttlivslinjen" visar också att majoriteten av de studerande hunnit
rota sig i en och samma region under uppväxtåren.
" Jag har bott i samma hus i 20 år = trygghet, man känner till miljön, kompisar.
Lågstadiet betyder mycket för mig. Minns det som igår. Gick på en underbar skola
med 2 klasser! (ca 55-60 st elever totalt) På skolgården kunde man plocka päron, plo
mmon, äpple, blommor, leka i bersån. Stormtrivdes, alla kände alla. (Skolan är nu ty
värr nerlagd!)" (Blivande textillärare)
Hur gamla är de blivande slöjdlärarna, när de börjar lärarutbildningen?

antal

trä- o metallslöjdlärare, n=24

20 -i

textillärare, n=26

CO
OJ

< 20

Figur 3.

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45

ÅLDER

De blivande slöjdlärarnas (textillärarnas och trä&metallslöjdlärarnas) ålder vid
studiestarten55

Som vi ser av fig 3 är textillärarna mellan 18-38 år och trä&metallslöjdlärarna är mellan 21-43
år när de kommer till respektive lärarutbildning. Närmare 1/3 av textillärargruppen påbörjar
sin högskoleutbildning tämligen omedelbart efter gymnasiet. De övriga är mellan 20 och 30 år.
Endast en av dem är över 30 år och ingen har fyllt 40 år.
Trä&metallslöjdlärarna börjar utbildningen senare. Ingen av dem är yngre än 21 år. En orsak
kan vara intagningskraven i Linköping.54 Man måste ha fyllt 20 år innan man kan komma ifråga
på utbildningen. Det finns fler äldre i denna grupp än i textilgruppen. 1/4 av trä&metallslöjd

32.
I textillärargruppen kommer 4 från större orter; Malmö,Göteborg och Täby,Farsta utanför Stockholm. I trä &
metallslöjdlärargruppen kommer 3 från större orter; Malmö, Västra Frölunda utanför Göteborg och Bredäng utanför
Stockholm.
33.

Källa: Elevkorten på lärarutbildningsinstitutionema.

34.

Se 1.INLEDNING.
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lärargruppen är över 30 år när de börjar lärarutbildningen, medan vi endast finner en blivande
textillärare i den åldersgruppen. Tre trä&metallslöjdlärare har också hunnit skaffa egna barn.
De tillhör de äldsta i gruppen. Ingen av kvinnorna har egna barn. En av textillärarna är dock
gravid.
Hur är barnomsorgen ordnad under studietiden?
Denna fråga är endast aktuell för tre trä&metallslöjdlärare. En av dem har flyttat till Linköping
med sin fru och de båda sönerna 14 år och 5 år. Den yngste sonen går på dagis. En annan har
familjen kvar i hemorten. Sambon arbetar deltid och grannar, sambons mor och slutligen kom
munal dagmamma har tagit hand om barnet; en dotter på 1 år. Den tredje har tre bam; en son
på 10 år och två tvillingdöttrar på 6 år. Döttrarna går på dagis. Var barnen bor och om han
lever med dem framgår inte av enkäten. Att de är pappor verkar inte ha påverkat studierna på
något påtagligt sätt. Ingen av dem har gjort studieavbrott utan fullföljt sina studier.
Annorlunda blev det för den kvinnliga lärarkandidaten, som var gravid. Beskedet om att ett barn
var på väg kom tre veckor in på den första studieterminen. Hon beslutade sig för att göra
studieavbrott omedelbart, för att kunna flytta till den blivande fadern i en annan del av Sverige.
Studierna får vänta till ett senare tillfälle.^5
Hur kombinerade slöjdlärarnas egna föräldrar yrkesliv, studier och hemarbete?
Hur framför allt kvinnor kombinerar yrkesliv, studier och hemarbete under livsloppet är en
viktig fråga inom HEKLA-projektet. I det följande skall jag redovisa föräldrarnas yrkesintensitet i de båda slöjdgruppema.50
Tabell 1.

Moderns sysselsättning när textillärarna (tx) och trä&metallslöjdlärarna
(tm) började skolan. (En person kan göra flera markeringar)

Sysselsättning
Anställd på heltid
Anställd på deltid
Egen företagare
Studerande
Arbetslös
Sjuk/sjukledig
Barnledig
Skötte familjens hushåll

Tx
n=25
4
5
4*
1
0
0
1
15**

Tm
n=21
3
9
0
0
0
0
2
24***

* I en av familjerna tog modern periodvis anställning.
** 11 var hemmafruar. De övriga har kombinationer i någon av de övriga kategorierna.
*** 8 var hemmafruar. De övriga har kombinationer i någon av de övriga kategorierna.

35.
Att föräldraskapet får olika konsekvenser för kvinnor och män visar många studier. Se ex Elgqvist-Saltzman I.
et al 1983, Steen Pedersen A 1986.
36.

Tabellen har även använts inom Rostad-projektet.
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4 av textillärarnas mödrar arbetade heltid. Två av dem arbetade som lärare och två arbetade
inom vårdsektorn. De mödrar som markerats som egna företagare var alla jordbrukare. Hemma
på heltid var 11.
3 av trä&metallslöjdlärarnas mödrar arbetade heltid som svetsare, med sjukvård och kartritning.
8 av deras mödrar var hemma på heltid.
Gemensamt för de båda gruppernas kombinationsmönster är att över hälften av mödrarna
yrkesarbetade. Majoriteten av de heltidsarbetande mödrarna hade yrken, som inte nödvändigtvis
band dem till arbetsplatsen under gängse dagarbetstid. De hade därför möjligheter att även
sköta hemmet och barnen under en relativt stor del av dagen. ( Undantag kartriterskan). Det
som skiljer grupperna åt är arbetstidens omfattning. Textillärarnas mödrar arbetade i större
utsträckning heltid. Det påståendet grundar sig på att jag tolkar de egna företagarna dvs
bönderna som heltidsarbetande. Trä&metallslöjdlärarnas mödrar arbetade däremot i större
utsträckning deltid.
Tabell 2.

Faderns sysselsättning när textillärama (tx) och trä&metallslöjdlärarna
(tm) började skolan. (En person kan göra flera markeringar)

Sysselsättning
Anställd på heltid
Anställd på deltid
Egen företagare
Studerande
Arbetslös
Sjuk/sjukledig
Barnledig
Skötte familjens hushåll
*
**
***
****

Tx
n=25
20
0
5
0

1*
0
0

p*

Tm
n=21
15

1
5***
2****
0

1
0
0

Varvade heltidsarbete med perioder av arbetslöshet.
Samt heltid lönearbete.
I en av jordbrukarfamiljerna arbetade fadern heltid som industriarbetare.
Samt heltid lönearbete.

Fäderna, med tre undantag, kombinerade inte olika verksamheter. De ägnade sig åt en sak i
taget. Att det var modern som skötte familjens hushåll, vare sig hon var hemmafru eller ej, ser
vi av tabellen. Det är endast en textillärare som satt ett kryss för sin far i den kategorin.
Fäderna var heltidsarbetande.37 En är registrerad som deltidsarbetande53. Ca 20% hade egna
företag. Textilläramas fäder var jordbrukare, medan trä&metallslöjdlärarnas fäder var småföre
tagare (3/5) och jordbrukare (2/5). Det är vad vi kallar ett traditionellt könsrollsmönster som
präglade både textilläramas och trä&metallslöjdlärarnas uppväxtmiljöer, eller sagt med en av
lärakandidatemas ord;
"Morsan städar och lagar mat - farsan tjänar pengar och sköter huset” (Blivande
trä&metallslöjdlärare)

37.

En av de blivande trä & metallslöjdlärarnas far var sjukledig.

38.
Verkstadssnickare deltid och modern sjukvårdsbiträde heltid. Några kommentarer kring detta faktum finns inte
alls. Kan det vara en felmarkering?
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Vad arbetade föräldrarna med? 39 (Se bilaga 4)
Textillärarna kommer företrädesvis från hem där fäderna hade mellanskiktsyrken 15/25;40 de
flesta inom kategorin "Naturvetenskapligt,tekniskt samt samhällsvetenskapligt, humanistiskt
arbete." Fäderna hade vid tiden för skolstarten yrken som lärare,rektor,kamrer,ingenjör,tekniker,
pastor. De hade, vad vi kallar, intellektuella yrken.
Uppväxta i arbetarhem är fem av textillärama. Fäderna arbetade i gruvan och fabriken, på
verkstaden och tryckeriet. Lika många (5) har vuxit upp på lantbruksgårdar av varierande
storlek. Båda föräldrarna arbetade på gården. I norrlandsfamiljen tog dessutom föräldrarna
anställning som skogsarbetare. Fadern arbetade i skogen både vinter som sommar, medan
modem planterade skog på sommaren. Ingen av dem, förutom jordbrukarna, hade egna företag.
Jämför vi med trä&metallgruppen ser vi att skillnader finns. Trä&metallslöjdlärarna kommer till
skillnad mot textillärarna företrädesvis från arbetarhem. Fäderna hade, vad vi kallar, manuella
yrken. De (12 av 21) arbetade som ex industriarbetare, bilmekaniker, maskinsnickare, rörmokare,
lastbilschaufför, vaktmästare. 3/21 hade egna små företag. I trä&metallgruppen är det endast fyra
fäder som kan kategoriseras till mellanskiktet. De arbetade som lärare, officer, kamrer och
kontorist.
På små biandbruksgårdar har två av männen vuxit upp. I den ena familjen arbetade fadern
heltid som industriarbetare, vilket tyder på att ett tungt ansvar för gårdens skötsel vilade på
modern och de övriga familjemedlemmarna.
Som framgår av tabell 4 (se bilaga 4) framlevde slöjdlärarnas mödrar sina liv mer likartat än vad
deras fäder gjorde.47 Nästan hälften var hemmafruar på heltid. Något mönster för vilken man
som hade sin fru hemma går inte att finna. Hemmafruarbetet skar tvärs över klassgränserna.
Bortsett från jordbrukarhustruna, butiksbiträdena och industriarbeterskorna kan flertalet
yrkesarbetande mödrar, enl Bernstein (1983), karaktäriseras som ny medelklass. En skillnad vi
kan notera är att att ingen av textilläramas mödrar arbetade som industriarbeterska, sekreterare
eller kontorist. Där hittar vi istället några av trä&metallslöjdläramas mödrar.
Om vi håller oss till Bernsteins definition av ny- och gammal medelklass och hänför hemmafruar
till makens klass samt jämställer jord-/skogsbruk med arbetarklass, finner vi 6 klassheterogena

39.
Kategoriseringen av yrkena bygger på SCB’s yrkesschema från 1975.(se bilaga 4) Yrkesschemat har också
använts inom Rostadprojektet. Se ex ögren 1989.
40.
När det gäller mellanskiktet skiljer Bernstein (1983) på den nya och den gamla medelklassen. Den gamla
medelklassen har sin förankring mer direkt knutet till produktionen och distributionen av varor och tjänster. Hit räknas
också de grupper med synlig makt ex politiska institutioner, lagstiftande församlingar, rättsväsende, polis och militär.
Den nya klassen däremot representeras av dem som är utövare av mer osynlig symbolisk makt och kontroll och arbetar
inom serviceseltom. Hit räknas yrken inom ex undervisning och utbildning, forskning, sjukvård, socialt arbete,
massmedia, kultur etc.
41.
Frykman (1985 s 213) menar med stöd av Äström att gränsmarkeringar mellan kvinnokulturer med olika
klasstämpel inte är så skarp som dem mellan motsvarande manskulturer.
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familjer (29%).42 I 5 av dessa tillhör modern den nya medelklassen och fadern sk kvalificerad
arbetarklass. Det är bland trä & metallslöjdlärarnas föräldrar vi hittar klassheterogena förhål
landen. Alla textillärare är uppvuxna i klasshomogena familjer.
Vilka utbildnings- och studietraditioner finns i barndomshemmen?
Nackdelen med Bernsteins klassbestämning och SCB’s yrkesindelning är att hemmafrugruppen
marginaliseras. Den gruppen blir mer synliggjord om vi ser till föräldrarnas utbildning.

Tabell 3. Föräldrarnas fördelning på olika utbildningsnivåer.

UTBILDNING

Folkskola
Grund-/real-/flickskola
Yrkes-/fack-/folkhögskola
Gymnasieskola
Universitet/högskola^ *
TOTALT

Tx
far
antal

mor
antal

7
1
6
6
5
25

Tm
far
antal

mor
antal

4
2
7
3
9

9
4
4

10
5
2

-

-

4

4

25

21

21

* Utbildning inom de nva högskolorna:
far (Tx): 1/5 har yrkeslärarutbildning.
mor (Tx): 7/9 varav 6 olika lärarutbildningar och 1 sjuksköterskeutbildning.
far (Tm): 2/4 varav 1 yrkeslärarutbildning och 1 officersutbildning.
mor (Tm): 3/4 varav 2 förskolelärarutbildning och 1 sjuksköterskeutbildning.

72% av textillärarnas fäder och 84% av deras mödrar har studier utöver folkskola. Mödrarna
har alltså något högre utbildning än fäderna. Motsvarande siffror för trä&metallslöjdlärarnas
föräldrar är 57% för fäder respektive för 53% för mödrar. Trä&metallslöjdlärargruppens
föräldrar har lägre utbildningsnivå och fördelningen mellan könen är mer likartad. Vi kan
konstatera att textillärarna över lag kommer från mer studievana hem än trä&metallslöjdlärarna.
Skillnaden mellan grupperna framträder tydligare med hjälp av släktträden. I nästan hälften
(9/21) av trä&metallslöjdlärarnas familjer har ingen av föräldrarna studier utöver folkskola.
Samma förhållande gäller för endast 3 av textilläramas familjer.

42.
Uppgifterna är hämtade från de släktträd som konstruerats utifrån enkäterna för varje enskild blivande
slöjdlärare. Släktträden innehåller uppgifter om yrken och utbildningar för föräldrar samt far- och morföräldrar.( se ex
bilaga 3)
43.

Hit räknas också de utbildningar som kom in under högskolan 1977.
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Särskilt intressant är den höga andelen mödrar med högre utbildning. I 36% av textilläramas
familjer har modern högre utbildning än fadern. Dubbelt så många av textillärarnas mödrar har
högre utbildning än fäderna jämfört med förhållandena i trä&metallgruppens familjer. I 19% av
trä&metallslöjdlärarnas familjer har modern högre utbildning än fadern. De flesta av mödrarna
som studerat på högskolenivå har gått motsvarande de nya utbildningarna inom högskolan.
I 21% av textillärarfamiljema har fadern högre utbildning och i 42% av familjerna har föräld
rarna homogena utbildningar. Hemma hos trä&metallslöjdlärarnas är det vanligast med homo
gena utbildningar i familjen (67%). I 14% av fallen har fadern högre utbildning än modern.
Vad har hänt inom familjerna från den tidpunkt slöjdlärarna började skolan till den höst de
påbörjade sin lärarutbildning? Hur har föräldrarna förändrat sin situation under tiden?
24% av textillärarnas fäder har förändrat sin situation inom branschen eller bildat eget företag,
men hela 32% har under tiden fallit ifrån arbetsmarknaden p g a arbetslöshet, sjuk-, förtidseller ålderspensionering, dödsfall. För 44% av dem är läget oförändrat.44
För 64% av textillärarnas mödrarna har perioden inneburit någon form av förändring. Åtta
hemmafruar har börjat arbeta, de flesta som lärare. Fyra har fått högre befattningar inom
samma bransch eller bytt bransch och samtidigt klättrat upp några pinnhål på karriärstegen. Två
har bytt deltiden mot heltid och två har bytt jordbruksarbete mot lönearbete. För en av de f d
jordbrukarna har förändringen också inneburit perioder av arbetslöshet.45 För 24 % är läget
oförändrat. En av mödrarna har sjukpensionerats.40
Endast 3 (14%) av trä&metallslöjdlärarnas fäder har förändrat sin situation på arbetet. För 52%
av dem är läget oförändrat. 29% har lämnat arbetsmarknaden p g a arbetslöshet, sjuk- eller
ålderspension, dödsfall47
För 43% av trä&metallslöjdlärarnas mödrar har perioden inneburit en förändring. Fem har
avancerat inom samma branch. En mor, som tidigare var textilarbeterska, har numera ett eget
företag. Två av hemmafruarna har böljat arbeta och en har ökat sin arbetsinsats från deltid till
heltid. För 52% är situationen oförändrad.4* Ett dödsfall har inträffat.
Som vi ser är det framför allt textillärarnas mödrarna som förändrat sin situation. Förvånansvärt
många av fäderna har av olika skäl fallit bort från arbetsmarknaden. För över hälften av
trä&metallslöjdlärarnas föräldrar är läget oförändrat. Om de haft möjligheter men inte
ambitioner, om de inte brytt sig om förändring eller om möjligheterna helt enkelt inte funnits,
förtäljer inte enkäterna.

44.
12% har inte besvarat frågan. Då de beskrivit en förändring på frågan om modems situation, har jag antagit
att uteblivet svar betyder oförändrad situation för fadem dvs 12%+32% =44%.
45.
Om arbetslöshetsperioder kan sägas vara en förändring i negativ eller positiv riktning kan diskuteras. För många
familjer i glesbygd kan det dock innebära att den totala livssituationen blir bättre, inte minst ekonomiskt, för hela
familjen. Jämför Bjerén G. (1989) om kvinnors överlevnadsstrategier i glesbygd.
46.

En textillärare har inte besvarat frågan.

47.

En trä&metallslöjdlärare har inte besvarat frågan.

48.
19% har inte besvarat frågan. Eftersom de skrivit om en förändring för faderns del har jag antagit att ett
uteblivet svar betyder oförändrad situation för modem. 19%+33% =52%
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Har de blivande slöjdlärarnas syskon också fortsatt att studera på högskolan?
I 36% av textillärarnas och i 24% av trä&metallslöjdlärarnas familjer har syskonen fortsatt att
studera på universitet och högskola. Det är svårt att hitta något mönster för vad som
karaktäriserar de familjer, där också syskonen studerat/studerar på högskolan.
De textillärare vars syskon studerat/studerar på universitet/högskola är uppvuxna i medelklass
familjer med yrkesarbetande mödrar i mellanskiktsyrken och i en lantbrukarfamilj.
För trä&metallslöjdlärarnas del gäller samma förhållande i en av arbetarfamiljerna där modern
är hemmafru, i egna företagarfamiljer där moderna arbetar i arbetaryrken, i en homogen
medelklassfamilj och hos en ensamstående mor som avancerat från textilarbeterska till att själv
äga sina produktionsmedel i ett eget litet företag.
Textillärarnas bröder har studerat konst, arkeologi, medicin, ekonomi, juridik, matematik och
kemi. Systrarna har gått på de nya högskoleutbildningarna och blivit mellanstadie-, hushålls- och
speciallärare. En av dem studerar ekonomi.
Även trä&metallslöjdlärarnas systrar har gått på de nya högskoleutbildningarna. På de
utbildningarna hittar vi också en av bröderna. En annan bror har läst ekonomi. En inrednings
arkitekt, studierektor och SO-ämneslärare kan jag inte könsbestämma, då det inte finns angivet.
De kommer alla från samma familj.
Ser vi till syskonskaran som helhet har syskonen liksom de blivande slöjdlärarna valt traditionellt
könsbundna yrken (med några undantag). Majoriteten av bröderna går eller har gått på olika
tekniska-, naturvetenskapliga- och ekonomiska linjer. Systrarna har sökt sig till vård-, under
visnings- och serviceyrken. De följer alltså riksgenomsnittet enl den offentliga statistiken.
Vilka yrkes- och utbildningstraditioner finns i tidigare generationer?
Tabell 4. Textilläramas mor- och farföräldrars utbildning.
»

UTBILDNING

morfar
antal

Folkskola
Real-/flickskola
Yrkes-/fack-/folkhögskola
Gymnasieskola
U niversitet/högskola/
lärarutbildning
Uppgift saknas -

16
1
6

TOTALT

mormor
antal

farfar
antal

2

18
2
2
2

19
1
2
1
1

1

1

1

25

25

25

-

farmor
antal
20
2
1
1

25
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Tabell 5. Trä&metallslöjdlärarnas mor- och farföräldrars utbildning.
morfar
antal

mormor
antal

farfar
antal

farmor
antal

Folkskola
Real-/flickskola
Yrkes/fack-/folkhögskola
Gymnasieskola
Universitet/högskola/
lärarutbildning
Uppgift saknas

15

16

15

-

-

-

1
-

1
-

1
1

14
1
1

5

4

4

5

TOTALT

21

21

21

21

UTBILDNING

-

-

-

Jämför vi slöjdgrupperna verkar textillärarnas mor- och farföräldrar ha högre utbildning än
trä&metallslöjdlärarnas. I textillärarnas fall har 36% av morfäderna, 24% av mormödrarna, 20%
av farfäderna och 16% av farmödrarna utbildat sig utöver folkskolan.
Uppgifter saknas från knappt 1/4 av trä&metallslöjdlärama. Det innebär, att vi måste vara
försiktiga med att göra jämförelser. Kanske kan uppgifter om yrken ge oss bättre möjligheter
till jämförelse? (Se bilaga 5 49)
Som framgår av tabellen var en textillärares morfar och farfar i vart annat fall sysselsatt inom
jordbrukssektorn och i vart sjätte fall inom den allmänna förvaltningstjänsten. Näst efter
jordbruksarbete arbetade farfar med hantverk som möbelsnickare, kopparslagare, smed, målare
och industriarbete. Näst efter jordbruksarbete arbetade morfar med handel och samfärdsel.
Det är inte lika många av trä&metallslöjdlärarnas mor- och farföräldrar, i jämförelse med
textillärargruppen, som drivit egna jordbruk. Trä&metallslöjdlärarnas far- och morfäder fördelar
sig istället tämligen jämnt över sektorerna Jordbruk med binäringar, Industri och hantverk och
Handel och samfärdsel.
Farfar höll mest på med industri och hantverk, en hel del arbetade inom träbranschen ex
skeppsbyggare, brädgårdsarbetare, maskinsnickare, snickare, skogshuggare. Nästan lika vanligt var
arbete inom handel och samfärdsel och jordbruk med binäringar.
Tre av dem hade egna företag; två av dem i byggbranschen. (Den tredje är inte specificerad).
Ytterligare tre hade mellanskiktsyrken som kapten i Svenska handelsflottan, försäkringstjänsteman och kommunalkamrer.
Morfar arbetade mest med jordbruk och bodde i åtta fall på egen gård (38%). Men han
arbetade också en hel del inom industri och hantverkssektorn. Morfar fanns representerad inom
hantverk som: snickare, smed, målare, träskomakare men också som bagare och rörmokare.
Några färre hade yrken inom handel och samfärdsel. Två var egna företagare.

49.
Kategoriseringen bygger på folkräkningen från 1930. Yrkesförteckningen har också använts inom Rostadprojektet.
Se ex ögren 1989.
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En anmärkningsvärd skillnad mellan slöjdgrupperna finner vi om vi fokuserar den allmänna
förvaltningssektorn, där de sk intellektuella yrkena återfinns. Endast en i trä&metallgruppen
arbetar inom allmänn förvaltningstjänst. Den sist nämnda sektorn var för textillärarnas del
företrädd till 16% av både far- och morfäderna. Även om det i trä&metallgruppen finns egen
företagsverksamhet och andra skrivbordsarbeten är det fler s k intellektuella yrken i textil
gruppen.
De flesta av textilläramas far- och mormödrar var hemmafruar arbetade tillsammans med
mannen på den egna gården. Några av mormödrarna arbetade med yrken som; sömmerska,
kokerska, skolmåltidspersonal, lärare, kamrer, telefonist, telegrafist och posttjänsteman. En av
dem hade också en liten handarbetsaffär innan hon gifte sig och blev hemmafru.
Två av farmödrarna yrkesarbetade som sömmerska och som baderska. Två hade arbeten som de
skötte hemma. En sydde hattar och den andra stärkte skjortor. De övriga som haft yrkesarbete
ex pigorna och hembiträdena blev hemmafruar efter giftermålet.
Trä&metallslöjdlärarnas mormödrar följde samma mönster som textillärarnas med att vara
hemmafruar eller arbeta tillsammans med maken på gården. Endast fyra av dem yrkesarbetade.
En av dem var ensamstående och sysslade med kameralt arbete. Två var arbeterskor. Den tjärde
var sjukvårdsbiträde.
Däremot var nästan hälften av trä&metallslöjdlärarnas farmödrar var ute i yrkesarbete (43%)
De gick andra vägar, kanske beroende på att så få av farfäderna hade egna gårdar. Farmödrarna
arbetade som; affärsbiträde, sömmerska, servitris, sjukvårdsbiträde, hemsamarit, kokerska,
växeltelefonist, bagerska och fabriksarbeterska.
4.1.2 Vad tycker slöjdlärarna om sina uppväxtmiljöer?
I de blivande slöjdlärarnas enkäter målas en bild upp av trygga, harmoniska uppväxtmiljöer i
sk kärnfamiljer. I sex av dem har mor- eller farföräldrar (oftast morföräldrar) levt tillsammans
med familjen. Vi får anta att de både fick omsorg och gav omsorg. I en av familjerna var det
mormor som skötte hushållet och passade barnen, när modern arbetade. Förutom en hyresgäst
fanns inga andra personer, som bodde hemma. Endast tre skilsmässor finns registrerade; en för
trä&metallslöjdlärarna och två för textillärarna.
"Något som jag kom att tänka på är att min mamma och pappa alltid har ställt upp
för mig vad det än har gällt t ex att skjutsa mig till träningar och till kompisar &
hjälpt mig med läxor. Jag har aldrig varit rädd för mina föräldrar t ex att berätta för
dem om jag gjort något fel någon gång. Och de har alltid lyssnat på mig & min bror
om vad vi tycker om olika saker, så vi har också kunnat vara med att ”bestämma”.
(Blivande textillärare)
Nästan alla hade sina mödrar hemma, när de kom hem från skolan. Det gällde troligtvis även
för de flesta av dem som hade heltidsarbetande mödrar. Många av de yrken som mödrarna
bedrev gav dessa möjligheter. Det är också något som uppskattas av de blivande lärarna.
"Det jag tycker har betytt väldigt mycket för mig och min syster, är att vi hade mamma
hemma under barndomsåren. Vi är lugna och harmoniska. Inte växt upp under
daghemsstresset.” (Blivande textillärare)
"Trygg hemmiljö, där mamma har bara jobbat deltid.” (Blivande trä&metallslöjdlärare)

25

I en av familjerna var modern bunden till ett 8.00 - 17.00 arbete. I enkäten beklagar sonen sig
över det.
"Jag har alltid fått klarat mig själv, p g a att mina föräldrar har aldrig haft tid och
kunskap i skölåmnema." (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Hemma har en traditionell könsarbetsdelning rått, där modern skött hushållet inomhus medan
fadern skött reparationer inomhus men mest arbetat utomhus.
"Morsan städar och lagar mat - farsan tjänar pengar och sköter huset."
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Hälften av trä&metallslöjdlärarna har inte tagit ställning till den traditionella könsarbetsdelningen
i hemmet. Nio har inte svarat alls och två menar att "problematiken är så svår", att de "inte kan
lämna ett värdeneutralt svar". För textillärarna har det varit viktigare att lämna ett utlåtande,
endast fyra har inte tagit ställning till arbetsdelningen i barndomshemmet.
Av dem som besvarat frågan om vad de tycker om arbetsfördelningen i uppväxtmiljön har alla
utom två berört könsarbetsdelningen. De två som avviker för en åldersdiskussion och behandlar
barnens deltagande i hemarbetet. De är båda positiva till det. Den ene är uppvuxen i ett
jord/skogsbrukarhem och den andra i en skilsmässofamilj.
Den största skillnaden mellan textillärarna och trä&metallslöjdlärarna finner vi bland dem, som
är negativa till den traditionella könsarbetsdelningen. Av de fyra träslöjdslärare, som jag placerat
in i kategorin, är det endast en som klart tar ställning mot en traditionell arbetsfördelning i
hemmet. De övriga har en del förbehåll, innan de kan tänka sig att förändra den. Den kvinnliga
trä&metallslöjdläraren återfinns bland dem med förbehåll.
"Att hjälpas åt mer hemma år OK om: båda lönearbetar lika mycket och kvinnan lagar
bilen."
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Textillärarna (16 st) tar tydligare ställning mot könsarbetsdelningen, dessutom utan förbehåll. De
kommer från medelklassfamiljer och arbetarfamiljer där modern är hemmafru.
"Som mor ställer upp kommer jag inte att göra." (Blivande textillärare)
"Jag skulle aldrig stå ut med att vara lyxhustru. (Som min mor var)."
(Blivande textillärare)
De diskuterar också vilka negativa konsekvenser könsarbetsdelningen får. Följande argument tas
upp: För moderns del innebär den, att hennes intressen alltid kommer i andra hand. Hennes
självuppoffring kan också få karaktären av björntjänst, då de övriga i familjen i stort sett blir
hjälplösa om de blir ensamma. Modern själv får dåligt självförtroende när det gäller åtaganden
utanför hushållet ex ekonomiska spörsmål (matpengarna undantagna). Därför får också modern
svårt att klara sig, om hon av olika anledningar skulle bli ensam. Många klagar över en dålig
kontakt med fadern och menar att kontakten skulle ha varit bättre om han funnits hemma mer
och tagit del av hushållsarbetet mer.
En av textillärama berättar om vilka konsekvenser en förändring av den traditionella arbets
delningen kan få. Hennes far kan inte längre lönearbeta p g a sjukdom.
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"Nu fixar pappa hemma så att mamma skall orka arbeta utanför hemmet. Vägen dit
har inte varit lätt vare sig för mor eller far. Svårt för mamma att släppa in far på
områden (revir) som alltid varit hennes egna (typ köket) och svårt för pappa att ta
aktiv del i sysslor han blivit fostrad att tycka vara typiskt kvinnliga (= förlora lite av
sin manlighet). Känslor som förstärks av de krisupplevelser det är att inte längre kunna
gå till arbetet osv."

Diskussioner om arbetsdelningens konsekvenser lyser helt med sin frånvaro för trä&metallslöjdlärarnas del.
20% av textillärarna och 28% av trä&metallslöjdlärarna ställer sig positiva till den traditionella
arbetsdelningen. Majoriteten av textillärarna i den kategorin kommer från jordbrukarhem. De
anger biologiska orsaker till arbetsdelningen. Mannens kropp är bättre lämpad för de tunga
arbetena utomhus på gården.
"Eftersom jordbruket består av många tyngre sysslor som passar män (som oftast är
kraftigare byggda) blev det nog naturligt att min mor tog hand om hushållsarbete o
barnpassning. Det tycker jag är naturligt" (Blivande textillärare)

Textillärarna från jordbrukarhemmen men även de från skilsmässofamiljerna betonar också
nödvändigheten av att alla hjälps åt.
"Mamma o pappa jobbade ute tillsammans o hjälptes även åt inne med hushållsgöromål Men mamma gjorde en större del av hushållsjobbet än pappa, men då gjorde
han något annat tungt jobb ute t ex mocka under koma. Maria, min syster, och jag
har alltid fått lära oss att hjälpa till redan som små..." (Blivande txtillärare)
"Man måste hjälpas åt för att allt skall fungera.” (Blivande textillärare)

Trä&metallslöjdlärarna, som har andra familjebakgrunder, har istället tidsfaktorn som argument
för en traditionell arbetsdelning. Kvinnan har tid för hemarbete i och med att hon yrkesarbetar
deltid eller inte alls. Men ingen förklarar varför det just är kvinnan, som arbetar deltid eller inte
alls. En av trä&metallslöjdlärarna ger en deterministisk biologisk förklaring:
"Det finns vissa saker som är och förblir könsbundna.”

Vi får inte veta vilka ”sakerna" är.
Textillärarna berättar om vad de hjälpt till med hemma. Det har i de flesta fall rört sig om att
hjälpa mor i hushållsarbetet. Det verkar inte som om de upplevt sysslorna alltför betungande.
De har haft tid att ägna sig åt läxor och fritidsintressen. Bröderna lyser i de flesta fall med sin
frånvaro. Om de nämns kan det t ex låta så här:
"Lillebror som är 6 år yngre än system min hjälper till ibland när mamma tjatar."
(Blivande textillärare)

Till skillnad från textillärarna, berättar inte trä&metallslöjdlärarna om sina egna och syskonens
arbetsuppgifter hemma. (Några undantag finns) De verkar i stort sätt ha varit befriade från dem.
En av trä&metallslöjdlärarna gör dock denna reflektion:
"Vi syskon är lata av naturen, men ibland fick vi allt hjälpa till."
(Blivande trä&metallslöjdlärare)

27

Trä&metallslöjdlärarna inklusive kvinnan i gruppen fick det serverat därhemma. Så här skriver
kvinnan om arbetsfördelningen hemma :
"Mina föräldrar har alltid hjälpt varandra. Det gäller alla sysslor både med hemmet
och ute på tomten m m. Jag har aldrig känt att den ene har gjort mer än den andre.
Däremot var maten färdig på eftermiddagen. Men det berodde ju på att mamma var
hemmafru." (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Hon påpekar att föräldrarna inte hade någon strikt arbetsdelning utan hjälptes åt och delade
rättvist på hemarbetet. Ytterligare fyra i Lrä&metallgruppcn och två i textilgruppen beskriver
detta. De två textillärarna skiljer sig från slöjdgruppen i övrigt med att ha akademikerbakgrund
(oftast även kvinnorna) i två generationer bakåt.
Helt annorlunda såg det ut hemma hos de sju, som har rötter i jord - skogs- och renskötarfamiljer. Där var hela familjen indragen i hårt arbete.
"Pappa arbetade mer än heltid på gården. Fiskade säsongsvis, högg i skogen säsongsvis
för att få det att gå ihop...... Arbetena hemma var strikt uppdeha, det var heller inte
någon som ifrågasatte det. Mamma var vid spisen och födde barn så att säga. Vi barn
fick ofta hjälpa till med olika sysslor potatisplock, höet o s v........... Farfar bodde ju
hemma tills han dog när han var 90...... och frånvaron av ngn större språkkommunika
tion........ att det hela skulle vara fördelat på ett visst arbetsfördelningssätt.”
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Men dessa hem skiljer sig från hur det såg ut i de flesta av de blivande slöjdlärarnas hem. En
annan familj skiljer sig också markant ifrån de övriga.
"Eftersom bägge föräldrarna förvärvsarbetade hade familjen hemhjälp när barnen var
små. Städhjälp var annan fredag. I övrigt demokratisk arbetsfördelning - även barnen
gjorde sitt: sängbäddning städning, städning av eget rum, disk, gräsklippning,
snöskottning." (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Närheten och kärleken till naturen är något som varit fundamentalt för de blivande slöjdlärarna.
En hel del av textillärarna, som f ö ger mer fylliga beskrivningar på öppnare frågor, lyfter också
fram frisksport och religion som viktiga företeelser under uppväxten.
"Ett fint umgänge med släkten - mor & farföräldrar, kusiner som alla bor i Vilhelmina
med omnejd. Mycket uteliv - åka skidor, skoter, hugga ved, jakt etc. Min mamma är
född uppe i fjällen, så vi är ofta uppe i stugan. Diur - vi har alltid haft hundar, kattor
och en kanin" (Blivande textillärare)
"Jag har haft en mycket trygg och kärleksfull uppväxtmiljö. Jag är uppvuxen i ett kristet
hem vilket jag idag är mycket tacksam för." (Blivande textillärare)
Som flickor fick många av textillärarna också lära sig att uppföra sig och hålla ordning.
"Mina föräldrars bestämda åsikter (i vissa fall mest mammas) om uppförande, tider,
klädsel, pengar, skola och läxor väckte många gånger protester, men idag är jag
tacksam för dem." (Blivande textillärare)
Något liknande finns inte beskrivet av trä&metallslöjdlärarna.
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Att arbeta plikttroget var också viktigt i många hem, särskilt i jordbrukarhemmen.Så här
beskriver en av dem vad som kännetecknar hemmet:
"* Att arbeta har alltid varit viktigty ”lata” människor är det värsta som finns. Det
präglar mig väldigt, jag får dåligt samvete om jag inte gör något speciellt.
* Man skall alltid göra det bästa ifrån sig helst vara bäst.
* Det som är rätt och fel.
* Kristendom.
* Natur och djur väldigt viktigt.
* En väldig släktkänsla och alltid ha dörren öppen för de som behöver komma in”
(Blivande textillärare)
Men i gruppen finns också de som markant avviker från majoriteten. Så här kännetecknar
storstadsflickan sin uppväxt.
”Ensamhet. Vi hade inte så stor gemenskap hemma, alla var ute på sitt, så jag var
mest hemma hos min kompis där hela familjen var tillsammans och såg på TV.”
(Blivande textillärare)

Som framgår av några av citaten ovan så sätter de blivande slöjdlärarna stort värde på familjen
och släkten. De flesta är tacksamma över den uppväxt de haft. Textillärarna utrycker det mer
explicit än vad trä&metallslöjdlärama gör.
”De kontakter jag fått med människor och miljöer genom mors och fars arbete har
klart präglat min uppväxtmiljö på ett för mig värdefullt sätt.....Jag tycker det jag fått
med mig hemifrån rustat mig väl.” (Blivande textillärare)

Men även trä&metallslöjdläramas beskrivningar andas tacksamhet mellan de oftast korthuggna
raderna.
”Kärlek. Trygghet. Omsorg.” (Blivande trä&metallslöjdlärare)

En önskan om öppnare kommunikationer mellan familjemedlemmarna är något som återkommer
med jämna mellanrum i trä&metallslöjdlärarnas enkäter och som helt saknas i textillärarnas.
”Möjligen har jag saknat en dialog i hemmet. Men det har säkert varit likt i de flesta
hem.” (Blivande trä&metallslöjdlärare)

Nästan alla trä&metallslöjdlärare (17 av 21) menar, att de haft lika god kontakt med båda
föräldrarna. De övriga tre står närmare modern.
"Trygghet hos morsan, farsan mer strikt men samtidigt en väldig kunskapskälla att ösa
ur.” (Blivande trä&metallslöjdlärare)

För textillärarnas del är det betydligt fler (10 av 25) som säger sig sakna kontakt med framför
allt fadern. De tar ju också upp kontaktlösheten med fadern som en av de negativa konsekven
ser den traditionella arbetsdelningen ger. De saknar kontakten och menar att den skulle bli
bättre, om arbetsdelningen inte var så strikt och man kunde hjälpas åt lite mer.
"Det var väl lite synd att inte pappa hjälpte till mer inomhus för då hade nog
kontakten varit bättre” (Blivande textillärare)
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4.2 Vad skall du bli när du blir stor?
Vägen till slöjdlärarutbildningen.50
Textilläramas uppsatser är längre än trä&metallslöjdlärarnas. Textillärarna "broderar” mer i ord
och ger mer av sig själva än vad trä&metallslöjdlärarna över lag gör. Här är ett exempel:
" Åter till folkhögskolan, denna tid får man aldrig tillbaks, önskar att alla skulle
uppleva stämningen på en sådan skola. Där fick man på heltid syssla med det, som
bara hanns med på kvällarna tidigare. Av vardagsproblem var nog det största kärleken.
Jag hade redan när jag kom till skolan bestämt mig; jag skulle inte bli kär....."
(Blivande textillärare)
Trä&metallslöjdlärarnas uppsatser är mer "korthuggna" och handlar huvudsakligen om utbildning
och arbete. De privata relationerna lämnas därhän. I några fall nämns familjen i förbigående.
Ganska många har problem med stavning och meningsbyggnad. Motsvarande svårigheter finns
inte i textilläramas uppsatser.
Trä&metallslöjdlärarna skriver också om, att de haft svårt att finna sig tillrätta i skolmiljön.
Ämnet trä&metallslöjd framstod som ett undantag i "pluggskolan". De trivdes också tillsammans
med sin slöjdlärare. Det var en person som förstod och gav styrka. Han var en annorlunda fågel
på skolan. Textilläraren nämns inte i sammanhanget.57
"Jag tyckte att ämnet var roligt att man fick skapa saker. Göra något med händerna.
Var less på allt läsande roligast var slöjd & gymnastik.....förebilder vi hade en bra
slöjdlärare han var snäll men bestämd, han kund handskas med barn. Beröma och
uppmuntra allas Arbeten inom slöjden." (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Utmärkande för trä&metallslöjdlärarna är att de, på och mellan raderna, uttrycker en gräns och
en motsättning mellan teori och praktik. De sätter stort värde på det aktiva, konkreta, manuella
arbetet i verkstaden till skillnad mot det passiva, abstrakta tänkandet vid skrivbordet. Paret
anden/handen står i ett antingen eller förhållande till varandra. Det verkar som om trä&metallslöjdläramas intresse för slöjdämnet och slöjdläraryrket också delvis kan förklaras av att de
upplevt misslyckanden i "pluggskolan". De trivs därför bättre med praktiskt arbete; att "arbeta
med händerna".
Textillärama har inte på samma sätt ett antingen eller förhållande i sina berättelser. Det går bra
att väva in många trådar i samma livsväv. De skriver om sin lust till slöjdhantverket utan att
berätta om olusten till något annat. De har en mer sökande inställning till livet, en "prova på
inställning", där erfarenheterna kan graderas i "vad som känns riktigare och roligare". Textil
lärarna lägger inte ut texten särskilt mycket om skolan, men de verkar, till skillnad mot
trä&metallslöjdlärarna, ha funnit sig mer tillrätta i själva skolmiljön.
War jag var liten sa jag alltid ”Blä för syslöjd". Nej jag ville pyssla själv. Och jag har
världens bästa Mamma, som alltid låtit mig pyssla, och hon har alltid varit intresserad
när jag visat upp mina mer eller mindre lyckade mojänger.”
(Blivande textillärare)

50. Resultatredovisningen bygger på uppsatser skrivna av 24 blivande textillärare och 24 blivande trä&metallslöjdlärare
och uppföljande gruppdiskussioner med var och en av grupperna.
51.
Liknande omdömen om trä&metallslöjdläraren har jag upplevt, när jag haft kurser i pedagogik med blivande
textillärare. Trä&metallslöjdläraren är ofta populär, medan textilläraren många gånger upplevs som sträng och överdrivet
noggrann.
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Det var utanför skolan som textillärarna lärde sig att uppskatta handarbetet. Kvinnornas
slöjdande/handarbetande i hemmet tillsammans med anhöriga har betonats på ett sätt, som inte
finns motsvarigheter till i trä&metallslöjdläramas berättelser.
”Jag har alltid haft intresse för textil. Min mamma syr, väver och arbetar med de flesta
tekniker. En kortare tid när jag var liten bodde jag hos min mormor och morfar. Där
stod alltid vävstolen framme i köket. Hos min farmorsmor och farmor hade man får
och där tog man reda på ullen själv och vävde av eget gam. Min pappa som är äldst
i sin syskonskara fick ofta hjälpa till med ullen, när han var liten. Han har därför
också lite kunskaper om några textila tekniker. Min farmorsmor arbetade mycket,
specialiserade sig bland annat på att väva band i grind. Jag tycker jag har fått mitt
intresse och mycket kunskap av äldre kvinnor i min omgivning. Mormor, farmor,
farmorsmor men i första hand min mamma.” (Blivande textillärare)
Bland textillärama är det framför allt det stora intresset och lusten för att arbeta med textila
tekniker, som har avgjort yrkesvalet. Det är ett intresse som väckts framför allt i den privata
familjesfären. Som inspirationskällor för de fram kvinnor ur familje- och nära släktmiljön.
Intressant är att se hur viktiga också de äldre kvinnorna (farmor och mormor) varit.
Att bli textillärare är ett beslut som för knappt hälften (10/22; två har sorterats bort då de var
svårbedömda) har vuxit fram relativt tidigt under grundskolan eller gymnasiet. Något fler (12/22)
behövde ytterligare några år på sig innan beslutet stod fast. Här är ett exempel på en kvinna
som haft många järn i elden.
"Efter grundskolan gick jag 2-årig social linje och visste inte vad jag ville bli Jobbade
på långvården som vårdbiträde. Trivdes inte speciellt bra, men det var väldigt nyttigt
för mig. Åkte upp till Björkliden och jobbade på hotell i två säsonger. Började på
turisthotell i Åre, gick där i 1 år. Arbetade på Vaxholms hotell i 3 månader, sedan åkte
jag till USA som AU-Pair i ett år. När jag kom hem vikarierade jag i skolan bl a som
textillärare men mest som fritidsledare, fick så småningom ett långvik som fritidsledare
på en högstadieskola. Därefter började jag arbeta på dagis som kokerska och stannade
där i 2 år. Tog tjänstledigt för att gå på terminskursen i vävning. Kom inte in på
sömnadsterminen efter vävkursen, men hade ingen lust att gå tillbaka till dagis, så jag
sade upp mig och började arbeta på tidningen Schlager som datasättare. Gick sedan
terminskursen i sömnad och efter det åkte jag tillbaka till Åre för att jobba....... Jag vet
faktiskt inte riktigt när jag bestämde mig för att söka hit, eftersom jag redan har en
utbildning som är mycket användbar. Men efter hand tog det textila intresset över.”
(Blivande textillärare)
Detta mönster är inget ovanligt för någon av slöjdlärargruppema. Vägen från åk 9 till
slöjlärarutbildningen har, av olika anledningar, varit krokig för majoriteten. Det har varit svårt,
även för dem som varit målmedvetna, att ta sig raka vägen in på lärarutbildningen.
Drygt hälften (16/24) av trä&metallslöjdlärarna visste redan i grundskolan eller gymnasiet att de
vill bli slöjdlärare.
"Dom första tankarna på att bli slöjdlärare dök upp i åk 8. Just för att jag hade en
riktigt bra lärare i träslöjd...” (Blivande trä&metallslöjdlärare)
För de övriga växte beslutet fram senare i livet. Den absoluta majoriteten befann sig då inom
industri- och hantverkssektom. Slöjdläraryrket var tydligen ett bättre alternativ, trots att några
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av dem får sänka sin lön. Till slöjdläraryrkets fördel tas faktorer fram som: större frihet, längre
semester, mindre fysiskt tungt arbete, att arbeta med levande människor istället för döda
maskiner.
"Det värkar vara bra att vara slöjdlärare. Bra Arbetstider och loven är nog bästa av
allt..." (Blivande trä&metallslöjdlärare)
".... började jag känna av en gammal fotskada som jag ådrog mig när jag var 12 år.
Det jör att jag inte kan ta på mig något tungt arbete om jag skall orka arbeta till jag
blir 65 år." (Blivande trä&metallslöjdlärare, tidigare inredningssnickare)
"Faktum är ju att de flesta av oss elever här på slöjdis har praktisk bakgrund, men
har upptäckt att vi vill glida över i den mer humana och annorlunda arbetsvärld, än
den vi verkat i" (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Under gymnasietiden har textillärarna gått "flicklinjer", varav drygt 1/3 på s k "traditionella"
3:åriga linjer. Trä&metallslöjdlärama har gått olika yrkesinriktade "pojklinjer" och vuxengym
nasium. De följer det mönster som SCB kunnat konstatera. (SCB 1988)
Könsfördelningen bland intagna till gymnasieskolans linjer ht 1987
Andel pojkar

Andel flickor

tx = textillärare
tm = trä & metallslöjdlärare
Bektadnadsteknisk Imp
Social service

Estetisk-praktisk
Samhällsvetenskaplig
: Distribution- och kontor
Ekonomisk (3-ärig)
•

**

Ekonomisk (2-ångl

Naturvetenskaplig

Processteknisk
Teknisk (2-érigl
Verkstadsteknisk

Källa: SCB, 1988, s 71

Fordonsteknisk
Bygg- och anläggningsteknisk

'wv-vjl

Figur 4.

Pojkars och flickors studieval

I arbetslivet har majoriteten av textillärarna befunnit sig inom servicesektorn och vårdsektorn
och majoriteten av trä&metallslöjdlärarna inom industrisektorn.
Om vi skulle se på vad det är som lockar med slöjdläraryrket. För lockar gör det. För den
absoluta majoriteten är utbildningen ett l:a hands val. (Se bilaga 6)
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”Helt fantastiskt går ej att beskriva hur glad jag är...” (Blivande trä&metallslöjdlärare)
"Och här är jag nu!... Det finns absolut ingen tvekan om, att det här är det rätta jag
valtr
(Blivande textillärare)
Som framgår av bilagan har de många skäl till att bli just slöjdlärare. Drygt hälften av
argumenten handlar om vilka intressen de kan odla inom yrket (68% för textillärarna, 77% för
trä&metallslöjdlärarna). Trä&metallslöjdlärarna har en något större benägenhet att förklara sitt
yrkesval utifrån intressen. För övrigt anger de olika materiella skäl ex fast arbete, bra
arbetstider.
Som tidigare nämnts, är det det stora intresset för att arbeta praktiskt med textila tekniker (74%
(20/27)), som varit det det absolut avgörande skälet för textillärama. Övriga kategorier har som
mest fått tre markeringar: Konstnärlighet (2), Personlig utveckling (1), Arbete med barn och
ungdomar (3), Pedagogiskt intresse (1). Markeringen för det pedagogiska intresset är oklar. Som
det formuleras i uppsatsen kan markeringen också passa in i den stora huvudkategorin. Tankar
om slöjdlärarens/slöjdämnets nytta för människor och miljö saknas helt.
För trä&metallslöjdlärarna är det tre viktiga intressen som styrt deras val av yrke. De tycker
mycket om skolämnet slöjd 19% (9/47) och vill arbeta med händerna 11% (5/47) ; de är
intresserade av att arbeta med bam och ungdomar 23% (11/47); de skriver fram hantverkets och
slöjdlärarens nytta för andra människor /eleverna") och miljön 23% (11/47). 4 markeringar har
det pedagogiska intresset fått. Övriga kategorier (skaparglädje,omväxlande arbete,human
arbetsvärld,vill inte plugga teori) har fått 1 eller 2 markeringar. Dessa kategorier skulle också
kunna sättas in som underrubriker till de tre tidigare nämnda kategorierna. Konstnärsambitioner eller egen personlig utveckling är däremot inga begrepp som finns i männens berättelser.
Ingen av grupperna uttrycker explicit, att de är särskilt intresserade av själva undervisningskonsten i yrket. (4 markeringar för männen och 1 osäker markering för kvinnorna)
En stor skillnaden mellan slöjdlärargrupperna är att textillärarna inte, på samma sätt som
trä&metallslöjdlärarna, lyfter fram intresse för barn och ungdomar och vad de som slöjdlärare
kan bidra med till omgivningen. Deras uppsatser handlar nästan uteslutande om intresset för
kvinnligt hantverk. Det kan ju vara så, att det som lyser med sin frånvaro i deras uppsatser, är
sådana självklarheter, att de inte anses värda att nämnas.
Vid en av gruppdiskussionerna52 dryftades detta. De blivande textillärarna menade att resultaten
var rättvisande. Det var det stora intresset för de textila teknikerna som stod främst vid
valsituationen. Läraryrket kom in i nästa steg som ett möjligt yrke, där man kan få arbeta med
sitt stora intresse. Några har lekt med tanken på att bli kläddesigner, men tyckt att läraryrket
framstått som tryggare och mer realistiskt. Det är därför som intresset för barn och ungdomar
hade en undangömd plats i tanken.
"Det var intresset och inte viljan att bli lärare som styrde mig... Jag har en lärargrund
att stå på, lärarna kommer alltid att behövas, vilket jag inte haft om jag gått en annan
textil utbildning och dessutom har jag textila kunskaper som jag kan utnyttja även
utanför läraryrket.” (Blivande textillärare.)

52.

Anteckningar från gruppdiskussionen 23/9 1987
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Det är trä&metallslöjdlärarna, som åtmistone i ord står för omsorgen om och intresset för
andras liv och jordens naturresurser utan att för den skull göra avkall på intresset för själva
slöjdhantverket.
"Vad jag kan ge barnen är en fråga jag då och då ställer mig... Jag känner att jag för
dem kan skapa en trivsam atmosfär i slöjdsalen, även om slöjdsalen i sig är trivsam,
så ska de kunna få utlopp för en del av sin skaparlust, känslan av att göra något med
händerna i samarbete med tankarna, låta dem komma fram till ett resultat som de
själva varit med att utforma. Prata, vara med dem, stödja i svåra situationer, puffa på,
försöka i den mån man kan skapa en trevlig solidarisk, jämlik atmosfär. Stora ord
kanske, men ändå har jag en stark känsla av en slags allmän kunnighet i hantverk
med att odla deras känsla för trä som finns så att de ev får ett vidare intresse för detta
härliga material.” (Blivande trä&metallslöjdlärare.)
De flesta uttrycker sig inte så här ordrikt, men förmedlar samma budskap.
"Ämnet slöjd kommer att ha stor betydelse i framtiden, när vi alla förstår att köpa
och släng flosofin inte kommer att hålla, vi kommer att behöva ta tillvara våra
naturresurser.” (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Vid ett gruppsamtal53 tillsammans med de blivande trä&metallslöjdlärarna diskuterade vi dessa
skillnader. Trä&metallslöjdlärarna menade att de känner sig säkra på sina kunskaper i slöjd
ämnet och därför inte skriver fram hantverksintresset i samma utsträckning som textillärama.
Anledningen till att textillärarna lyfter fram hantverksintresset så kraftigt, tror de har att göra
med att kvinnor alltid har svårare att hävda sig i sina yrken. Kvinnor skall ju självklart vara
intresserade av barn, därför är det inte lika nödvändigt för dem att betona just det. Trä&metall
slöjdlärarna menar att för dem har det också handlat om att välja bort döda maskiner för att
just få arbeta med levande människor. Eleverna är därför något väsentligt för dem i det nya
arbetet.
Även om trä&metallslöjdlärarna vill tona ner skillnaderna i intresset för för bara och ungdomar
mellan slöjdlärargrupperna, tror de att vissa skillnader mellan grupperna ändå finns där. De
funderar över, om det är därför som den manlige trä&metallslöjdläraren ofta är mer omtyckt
av eleverna än den kvinnliga textilläraren är.54
När det gäller de mer materiella skälen till val av yrke, anger endast 2/9 av textillärarna "bra
arbetstider inklusive ferier" som ett motiv till yrkesvalet, medan hälften av de 11 trä&metall
slöjdlärare som markerat materiella skäl samlar sig där .
För textillärarna är det tyngsta argumentet att "en utbildning i botten ger ekonomisk trygghet"
(7/9). Ekonomisk trygghet är däremot inget argument för trä&metallslöjdlärarna. Endast 1
person menar att möjligheterna till ett "fast arbete med hygglig lön" hägrar. De vill istället känna
sig "friare" och ha ett "mindre monotont arbete". När de för fram dessa skäl gör de det i
jämförelse med sina tidigare arbeten.

53.

Anteckningar från gruppdiskussioner 25/1 1989

54.
Motsvarande jämförande diskussioner har inte gjorts med textiliärarna eftersom trä&metallslöjdläramas data
samlades in senare.
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Sådana jämförelser finns inte på samma sätt i textilläramas uppsatser. 3 anger vantrivsel på sina
gamla arbeten, men ställer inte i texten de båda yrkena mot varandra. Textillärarna vill "prova
något nytt".
När trä&metallslöjdlärarna diskuterar ekonomi handlar det om själva studierna (2/11). Ett av
skälen till att de vågande ta steget från yrkesarbete till högskolestudier är den korta utbildnings
tiden.
"Tre år klarar jag inte att studera." (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Vid gruppdiskussionen55 framkom, att det är ett skäl för majoriteten av trä&metallslöjdlärarna,
trots att de inte skrivit om det i uppsatserna. De flesta tror också att den nya tre-åriga ettämnesutbildningen kommer att rekrytera andra grupper av ungdomar. De oroar sig för att den
gamla typen av slöjdlärare, med en gedigen yrkeserfarenhet och med rötter i arbetarklassen,
kommer att försvinna. Upplevelserna av skolmisslyckande och därefter revansch med
högskolestudier är en annan viktig livserfarenhet, som de tror de nya grupperna kommer att
sakna.
Sådana funderingar kring studier och ekonomi har inte textillärarna, men de har ju å andra
sidan inget ett-årigt alternativ.
För textillärarna är det alltså tryggheten med en yrkesutbildning som är det viktigaste materiella
skälet och för trä&metallslöjdlärarna är det arbetstiderna och att lärarutbildningen är kort.
Jag har hört att många trä&metallslöjdlärare har egna små verkstäder vid sidan av slöjdlärar
yrket. Kan det vara ett av skälen till att arbetstiderna är viktiga? Sex trä&metallslöjdlärare
skriver om, hur de skall kombinera yrket med andra verksamheter. Fyra av dem uttrycker lite
vagt att de vill "syssla med annat också". De två övriga skriver om familjejordbruk och ett litet
snickeri. För övrigt finns inga kommentarer om detta.
Vi diskuterade möjligheten att kunna förena yrket med annan verksamhet56. Några medgav att
tanken på att kombinera en egen verksamhet med slöjdläraryrket lockar.
"Det är klart att vi har sådana funderingar,, men det kan man ju inte säga.”
Men de flesta kommenterade inte alls min undran. Jag är fortfarande oklar över, om det döljer
sig något oskrivet bakom intresset för arbetstiderna.
Tankar om att kunna förena yrke med annan verksamhet är annars något många människor
förknippar med kvinnors yrkesval. Man fokuserar samspelet mellan produktiva och reproduktiva
arbetsuppgifter, dvs hur kvinnor under sina liv försöker kombinera yrke och familjeliv. Bl a
har några norska forskare i Hekla-projektet57 en hypotes om att kvinnors strategier vid val av
studier och yrke skall tolkas som ett svar på de motstridiga budskap, som kvinnor möter från
omgivningen. Dels möter de förväntningar på att de skall klara av traditionella kvinnliga
arbetsuppgifter i hemmet, dels möter de budskapet om fritt studie- och yrkesval och konkurrens
på lika villkor.

55.

Anteckningar från gruppdiskussionen 25/1 1989.

56.

Anteckningar från gruppdiskussionen den 25/1 1989.

57.

Se ex Skrede & Tomes 1983.
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Förvånande nog är det bara tre av textillärarna som skriver om kombinationsmöjligheter, varav
endast två55 behandlar kombinationen yrke och familj. De, liksom majoriteten av trä&metallslöjdlärama, utgår från budskapet om fritt studie- och yrkesval och konkurrens på lika villkor.
Vid gruppdiskussionen59 med de blivande textillärarna menade den absoluta majoriteten att de
inte valt yrke, för att det skall passa en kommande familj. Det är ingen självklarhet med en
egen kärnfamilj för dem. Äktenskapet är inte heller den trygga hamn, där kvinnan kan räkna
med att bli försörjd. För att få ekonomisk trygghet är det därför viktigt för dem att skaffa sig
en egen utbildning och ett eget yrke.
"Vi resonerar annorlunda idag än äldre kvinnor gjorde!gör
Två menade att det nog ändå ligger latent i kvinnors undermedvetna att de kommer att bli
mödrar.
"Inte har jag funderat över yrken som kräver mer än heltidstjänstgöring med mycket
resande och sådant”
"Jag vågar inte ta ut glädjen med hem och familj i förskott Det är så mycket i livet
som kan bli annorlunda, än vad man har tänkt sig."
För de övriga ligger planering för yrkesarbete främst. Förutom de redan nämnda skälen fördes
följande argument fram:
"Om man skall skaffa barn är det vücägt att först skaffa sig en utbildning"
"Våra villkor är sådana, att man inte kan skaffa barn. Arbetsmarknaden är hård och
bam kan vara ett hinder."
"När man är mitt uppe i en utbildningsperiod, ligger de intressena främst”
"Man tänker inte på bam nu. De kommer senare i livet”
"Samhället ansvarar för bamen (dagis,dagmamma) på ett annat sätt än tidigare. Jag
behöver inte planera för det."
Av olika skäl lyfter textilläramarna inte fram strategier som gör det möjligt att förena
yrke(studier) med familj. Men för en av kvinnorna synliggjordes s k kombinationsstrategier, när
ett graviditetstest visade positivt. Beskedet kom tre veckor efter det att höstterminen börjat.
Uppsatsen fick ta emot hennes funderingar, medan ett beslut växte fram.
" Men det hör inte till vardagen att ett bam växer inom en. Utbildning blir nu plötsligt
något som kommer i andra hand, men inte mindre viktig.......Plötsligt förändras allt,
och påverkar min framtidsplan, - - men den förändras ej. Mitt val - - eller - - jo, som
kvinna - - Det är vad jag vet nu..." ’ (Blivande textillärare60)

58.
Fäderna konsult och l:e byråingenjör senare avdelningsdirektör. Mödrarna postkassörska deltid senare heltid och
hemmafru senare vårdare.
59.

Anteckningar från gruppdiskussionen den 28/2 1987.

60.

Fadern litograf. Modem hemmafru, sedan städerska.
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Hennes uppsats präglas av förvirring. Hon berättar om sitt liv och sina planer inför framtiden.
Planer som ställs på ända, när barnet är på väg. Hon funderar än hit och än dit. Hennes slutgil
tiga beslut innehåller kombinationsstrategier. Genom att flytta till barnets far i andra änden av
Sverige, med närhet till en annan textillärarutbildning, kan hon i en framtid förena familj och
studier. Några tankar om att barnets far skulle lämna sitt liv och flytta till hennes studieort finns
inte, åtminstone inte utskrivet.
Tankar om kombinationer yrke/familj är alltså nästan osynliga för både textillärarna och
trä&metallslöjdlärarna. När de talar om framtiden är det yrkesarbetet som dryftas. Så många som
sju trä&metallslöjdlärare undviker helt att skriva om framtiden, medan motsvarande siffra för
textillärarna endast är två.
Hur menar slöjdlärarna att själva yrkesvalet gick till? (Se bilaga 6) Att besluta om sin framtid
helt på egen hand utan inspiration eller påverkan från andra människor är ingen vanlig för
klaring. Möjligen kan man säga att det ligger latent i många av trä&metallslöjdlärarnas upp
satser. Fyra av dem uttrycker klart att beslutet helt är deras eget, medan bara en av textillärarna gör det.
"Jag har inte några förebilder varken i min familj eller skolan. Mitt mål har ingen
påverkat Det var mitt första handsval” (Blivande trä&metallslöjdlärare)
För textillärarna har direkt eller indirekt påverkan från människor haft stor betydelse. Vi kan
notera 44 markeringar i uppsatserna. Den viktigaste påverkanskällan är kvinnorna i den nära
släkten som får 26 markeringar. Som tidigare nämnts är det modern vid sidan av farmor/mormor,
som varit de starkaste förebilderna. Men även pojkvänner (3) och andra vänner (4) har haft
betydelse. Fadern får 5 markeringar, medan påverkan från syskon varit i det närmaste obefintlig
(1). Personer i skolvärlden får 4 markeringar.
Personer i omgivningen har också för trä&metallslöjdlärarna haft betydelse, även om de inte
markerat det lika starkt som textillärarna. Trä&metallslöjdlärarna har markerat mindre än hälften
så många personer som textillärama (20 viktiga personer). För deras del är personer utanför
familje- och privatliv något viktigare än släkten. Lärare och arbetskamrater får 11 markeringar.
Av dessa är lärarna, med slöjdläraren i spetsen, de viktigaste personerna (9). 8 markeringar får
den nära släkten. Flest markeringar får morfar/farfar. Mor, syskon och andra kamrater får inga
markeringar alls. Jämför textillärarnas 32 släktmarkeringar, där även manliga släktingar ingår.
Textillärarna anger också andra påverkande faktorer. För fyra av dem är närheten till en kär
vän en viktig faktor. Sex av dem vill uppleva norra delen av Sverige. Några sådana påverkansfaktorer skriver inte trä&metallslöjdlärarna om.
För textillärarna är det alltså kvinnorna i den nära släkten som haft en avgörande betydelse för
studievalet. Släkten, särskilt manliga medlemmar, är också viktig för trä&metallslöjdlärarna, men
lika viktig är andra personer. Intressant är lärarnas betydelse i trä&metallgruppen. Även
textillärarna markerar fyra personer i skolvärlden, men den andelen är liten i förhållande till den
totala andelen markeringar. Av dessa personer är det bara en som är textillärare.
"Farmor och mormor var väldigt duktiga på att handarbeta, till skillnad från mamma
som ”endast” stickar, men hon och farmor och mormor har alltid uppmuntrat mig:
En annan som betytt mycket för mig är min blivande svärmor som väver mycket. Hon
har verkligen inspirerat och lärt mig mycket” (Blivande textillärare)
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"Förebilder: vüm tidigare lärare som jag tyckt varit bra snickeri och slöjdintresset Har
jag väl fått från min Far som varit Maskinsnickare i hela sitt liv. Han har väl tyckt
att jag skulle satsa på något bättre jobb än han haft och framför allt fysiskt lättare,
bättre arbetstider etc. (Eventuellt lite påverkan.)” (Blivande trä&metallslöjdlärare)
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5 SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER.
Vilka är de blivande slöjdlärarna? Hur ser råmaterialet till blivande spjutspetsar ut? Vilket
underarbete är hittills gjort?
Textillärarna är av kvinnligt råmaterialet som huvudsakligen bearbetats i en medelklassmiljö, men
arbetar- och lantbrukarmiljöer förekommer också. De har sina rötter i mindre städer eller i
mindre orter. Platserna kan vara belägna var som helst i hela Sverige.
Majoriteten av trä&metallslöjdlärarna däremot är av manligt råmaterial med inslag av kvinnligt
sådant och basarbetet är utfört i miljöer med arbetararv på framför allt farssidan och inte sällan
ett nytt medelklassarv på morssidan. Trä&metalslöjdlärarna har sina rötter i syd- och
mellansverige i en mindre stad och ibland i en mindre ort.
Gemensamt för de båda grupperna är att de sällan flyttade under uppväxtåren samt att endast
ett fåtal vuxit upp i en storstadsregion. Åldersmässigt är trä&metallgruppen mer heterogen än
textilgruppen.
Det är i en studievan miljö textillärarna har rört sig. I drygt 1/3 av familjerna har modem högre
utbildning än fadern. I många familjer är textilläraren den andra generationen högskolestuderande6i, och i några av familjerna är hon den tredje generationen studerande. Textillärarna har
inte heller haft några problem med att anpassa sig till skolsystemets krav och förväntningar, (ett
undantag från en välutbildad släkt i flera generationer)
Majoriteten av fäderna arbetade heltid med ett s k mellanskiktsyrke och deltog inte i hushålls
arbetet hemma. Drygt hälften av mödrarna arbetade hel- eller deltid, oftast med ett mellanskikts
yrke, när familjens barn växte upp. Deras yrken var av sådant slag, att de kunde vara hemma
under en del av dagen.62
Det var modem som hade ansvar för och styrde över hushållsarbetet, och de övriga familje
medlemmarna var i stort sett befriade från det. Sönerna slapp oftast undan helt, medan
döttrarna hjälpte till lite grann. Den hjälp döttrarna gav modern var inte alltför betungande.
Detsamma har gällt för de flesta textillärare, som vuxit upp i arbetarhem. I skogs- och jord
brukarfamiljerna däremot har alla inklusive barnen varit indragna i arbetet på gården. Trots det
fick lantbrukarbamen ändå lite tid över för egna intressen.
Textillärama har alltså haft tid att utveckla den kvinnliga hantverkstraditionen. Dessutom har
de både direkt och indirekt känt sig uppmuntrade till det av släktens kvinnor, som i många fall
varit bärare av både utbildning och hantverkskunnande. Förutom handarbete och skolarbete
fyllde textillärama fritiden med naturupplevelser och sportutövande av olika slag.
Föräldrarna, särskilt modem, stöttade barnens skolgång och fritidsintressen. Det största ansvaret
för uppfostran låg på henne. Modem såg till att döttrarna höll ordning på saker och ting, att
de uppförde sig väl, att de var välvårdade, att de passade tider och var sparsamma. Kontakten
med fadem var ibland bristfällig, vilket textillärama beklagar. I många hem fanns en
kristenatmosfär.

61 Här räknas även de utbildningar som kom in under högskolan 1977.
62 Jämför vi med Rostad-projektets lärarinnor, som examinerades på 1920-, 1940- och 1960-talet är textillärarna
mest jämförbara med de äldre kullarna. De yngsta lärarinnorna kommer från lägre sociala skikt och liknar mer
trä&metallslöjdgruppen.
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Den bild vi får av textilläramas uppväxtmiljöer påminner mycket om det borgerliga familjeideal
som växte fram i medel- och överklassen samtidigt med industrialismens intåg. Idealet är en
familj som fungerar reproduktions-, konsumtions- och socialisationsenhet. Mannen har
försörjarrollen och hustruns plikt är att vara mannens och barnens stöd.05
Textilläramas mödrar verkar ha försökt leva upp till det kvinnoidealet, även om de yrkesarbetade, åtminstone under barnens uppväxtår. De trappade inte upp yrkesarbetet eller vidareutbil
dade sig förrän bamen blev lite äldre. Trots att modern i drygt 1/3 av familjerna har högre
utbildning än fadern, har hon inte motsvarande position i arbetslivet.64
Ulrike Prokov (1981) menar att detta sätt att leva sina liv på inte bara behöver ses som
kvinnornas anpassning till ett förtryck och en kontroll från männens sida. Det kan också ses som
en protest från kvinnorna själva; en protest mot arbetsmarknadens villkor. Att vårda familj och
hem är ett medvetet positivt val.
Textillärama sätter stort värde på familjen, släkten och hembygden65. De är också över lag
mycket tacksamma över den uppväxt föräldrarna har givit dem. Framför allt verkar textillärarna
vara mycket stolta över familjens kvinnokultur, med utbildnings- och hanverkstraditioner. Studieoch yrkesvalet - ett traditionellt kvinnligt mellanskiktsyrke - ligger troligtvis också helt i linje
med familjens och släktens önskemål. Det finns ingen önskan att göra upp med familjevärde
ringarna vad gäller yrkesvalet.66 Att de valt just textilläraryrket visar dessutom, att det är viktigt
för dem att föra vidare den kvinnliga traditionen i släkten, i deras fall i en professionaliserad
form.
Det majoriteten av textillärarna vill är att aktivt föra fram en kvinnokultur. Det innebär dock
inte, att de ställer upp på kvinnans ställning i familjen. Majoriteten av dem som vill förändra
kvinnans ställning i familjen är uppvuxna i medelklassfamiljer eller i arbetarfamiljer där modern
var hemmafru. De uppskattar modern, men vill inte axla hennes självuppoffrande roll i en egen
familjebildning. De vill liksom Rousseaus Emile vara självständiga och inte utplåna sig själva för
andra som Rousseaus Sophie.67 Textillärare från lantbrukar- och skilsmässofamiljer uttrycker inte

63 Se ex Ambjörnsson 1978 s 51f, Davidoff 1976 ,Lundbergh 1986, Qvist 1978 s 31f
64 Jämf Haavind (1982,1985). Hennes huvudtes är att mannens överordning över kvinnan ar osynligjord i dagens
samhälle, där vi försöker minska de könsskillnader som i tidigare generationer ansågs vara naturliga. Att överordningen
ändå finns kan vi t ex studera i enskilda familjer. Kvinnan kan ha alla manliga attribut som att t ex vara dominant,
intellektuell och initiativrik bara mannen hon har ett förhållande med är lite mer dominant, intellektuell och initiativrik.
Att fortsätta upprätthålla maktpositionerna mellan könen är en process, som för de flesta människor pågår på ett
omedvetet plan. Vi gör det för att upprätthålla kärleksförhållandet, som störs om maktpositionerna förändras, menar
Haavind.
65 Ungdomsforskaren Thomas Ziehe (1989) ser att ungdomar i dagens västerländska kultur sätter stort värde på
den traditionella kärnfamiljen och på hembygden. Hans förklaring är; att i den snabba omvandling som samhället
genomgår, växer det ett behov fram hos ungdomar av idyller och trygghet. " Jag dristar mig att påstå att vi står inför
en mytologisering av familjen och en uppskattning av kontinuitet och ordning i hemmet." (s 21)
66 Jmf Francine Muel-Dreyfus’arbete (1985), som belyser förhållandet mellan social bakgrund och val av utbildning
och yrke. Hon jämför en grupp folkskolelärare med en grupp socialarbetare i Frankrike. Se även Elisabeth Hultqvists
studie (1988) av en grupp svenska socialarbetare.
67 Upplysningsfilosofen Jean Jacques Rousseau (1712-1778) skrev, med den franska borgerliga revolutionens ideal
som grund, om uppfostran av Emile (1977,1978). Kampen mot orättvisa privilegier under parollen "Frihet, jämlikhet
och broderskap" gäller dock inte förhållandet mellan man och kvinna. Sophie, som är tänkt att bli Emiles tillkommande,
(forts ter...)
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samma protest. De talar istället om behovet av att alla i familjen hjälps åt; att gemenskapen är
både värdefull och nödvändig. "Vem som gör vad"- problematiken är inte så viktig. De fysiskt
tunga arbetena måste de fysiskt starkare männen på gården ta huvudansvaret för.
Det fanns och finns grupper i samhället som, liksom textillärarna, reagerat mot Rousseaus
kvinnoideal. Många har känt indignation över att kvinnors kraft skulle ödslas på sådant de ansett
vara oväsentligheter och istället förespråkat ett mer progressivt-radikalt ideal. Dessa röster är
ekon från 1930-talet, som i sin framtidsoptimism nedvärderar det textila hantverket.65
"Istället för att ödsla tid på finbroderier, pedantisk hemvård och andra futiliteter borde
de tillsammans med männen ta aktiv del i uppbyggnaden av det goda framtidssamhället."
(Frykman et al 1985 s 233)
"Kvinnor, som fortfarande vill sitta vid broderibågen eller polera koppar i dagar, de har
sin fria vilja att göra det Men det får inte lov att förhindra oss andra, som vill arbeta
rationellt i våra hushåll och som vill använda fritiden till att lära oss någonting som är
mera värt och till att syssla med barnen.” (Ibid s 234)
Det som skiljer textillärama från dessa kvinnor är att de uppskattar det kvinnliga hantverket.
För dem och för de kvinnor som varit deras förbilder är handarbete något annat än "futiliteter".
Det har för de flesta handlat om handarbete för husbehov och därför "värt att syssla med".
Det har varit ett behovsarbete som de samtidigt har funnit en glädje i att bedriva. Ibland har
handarbetet varit en betald profession.
"Min mor har i alla tider sytt alla kläder i familjen. Det är också mycket sällsynt att man
ser henne utan en stickning i händerna. För snart 15 år sedan köpte hon en bok om
vävning... Med tiden har det blivit lite av det mesta. Alltid två vävstolar igång.”
(Blivande textillärare)
”Mamma var hemmafru utan utbildning gifte sig ung och fick fyra barn i snabb följd...
Mamma var sjuklig och låg på lasarett större delen av min uppväxt...Mormor var
hemsömmerska - jobbade stundtals som textillärare på byskolan... Vid 13 års ålder
började jag sy mina egna kläder.”
(Blivande textillärare)
Att uppskatta och respektera det textila kulturarvet har textillärama många gånger lärt sig av
de äldre kvinnorna i släkten. Går vi två generationer bakåt, för släktträden och enkäterna oss
till familjer, där de flesta bodde på landsbygden.
Handarbetet för landsbygdens kvinnor hade ingenting att göra med borgafruns finbroderier, vilka
de kritiska rösterna ovan förmodligen hade för ögonen. För borgarfrun i staden var det ett
tidsfördriv och en sysselsättning för nöjets skull. Det bevisade samtidigt hennes överlägsenhet.
På landsbygden däremot var handarbetet en nödvändig bisysselsättning för överlevnadens skull.
Man arbetade framför allt under vinterhalvåret, när lantbruksarbetet låg nere. Det mesta av

67(...forts ter)
skall ha en helt annan uppfostran. Sophies uppgift är nämligen att behaga och underkasta sig mannen. Hon skall i
denna uppgift vara sedesam, sparsam och förståndig. Hon skall själv sy sina kläder, som skall vara enkla och elegan
ta utan onödig lyx. Hennes favoritsysselsättning skall vara att knyppla spetsar. Knyppling ger henne nämligen, som inget
annat, en behagfull kroppsställning.
68 För detta ideal stod kvinnor som Margit Palmaers och Herta Wirén, men även män som ex Georg Brochmann.
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arbetet gick till hushållets eget behov, men en hel del kunde också säljas.
I det äldre bondehushållet rådde en arbetsgemenskap mellan hushållsmedlemmarna. Bonden och
bondhustrun ägde produktionsmedlen och var dessutom arbetsledare för de övriga hushållsmedlemmama. Arbetet var noggrant fördelat mellan kvinnor och män och mellan åldersgrupper.
Även om kvinnan i juridisk mening var underordnad mannen så hade hon personligt ansvar över
sin kvinnliga sfär. Både männens och kvinnornas arbete behövdes lika mycket och det ansågs
onaturligt att blanda sig i den andres arbetsuppgifter.
Kanske är det påverkan från mormor och farmor som gör att textillärama inte vill ha en,
gentemot de övriga familjemedlemmarna, underordnande position; att de hellre föredrar något
som liknar en självständig bondhustrus ställning. Den uppfattningen har förmodligen också
underblåsts av dagens officiella budskap om man och kvinna som självständiga och jämlika
individer. Den, i jämförelse med trä&metallgruppen, intellektuella miljön med utbildade och
hantverkskunninga mödrar samt den "trygga" uppväxten har förmodligen givit dem den styrka
som behövs för att bära fram den kvinnliga hantverkskulturen till både pojkar och flickor inom
en betald profession. Att den betalda professionen kräver minst ett års förberedande studier i
hantverkteknikerna och därefter tre års högskolestudier skrämmer inte dessa kvinnor.
Trä&metallslöjdlärarna kommer, i jämförelse med textillärama, från mindre studievana miljöer.
I nästan hälften av familjerna har ingen av föräldrarna studier utöver folkskola. Många av
trä&metallslöjdlärarna är därför första generationen studerande. Fäderna arbetade inom yrken
som LO organiserar s k arbetaryrken, medan mödrama tycktes leva ett liv som liknade
textillärarnas mödrar. Drygt hälften yrkesarbetade, de flesta deltid. De som arbetade höll sig
framför allt i vård- och servicesektorn. Jämför vi den totala situationen i respektive grupps
familjer är den manuella koden mer uttalad i trä&metallgruppen. Fäderna har, vad vi kallar,
manuella yrken och de utbildningar föräldrarna genomgått är huvudsakligen yrkesutbildningar.
Trä&metallslöjdlärarna har också i många fall haft svårt att finna sig tillrätta i grundskolan, som
de ofta benämner "pluggskolan". Mötet med skolan blev inte särskilt harmoniskt.
Hur lika textillärarnas- och trä&metallslöjdlärarnas mödrar egentligen levde sina liv, kan vi inte
säkert uttala oss om. Det finns två anledningar till att vara försiktig med ett sådant uttalande.
För det första har det visat sig att de mansdominerade yrkena har fler yrkeskategorier än de
kvinnodominerade yrkena har.69 Inom vaije kvinnodominerat yrke ryms en mängd olikartade
arbetsuppgifter. Vad innebär t ex ett sekreterararbete? Vad som döljer sig bakom beteckningen
"hemmafru" kan vi inte heller säkert veta.
För det andra är mödrarnas totala livsillkor beroende av vilken man de lever samman med. Av
tabellerna ser vi att slöjdlärargruppernas fäder inte har likartade yrken. Det innebär att famil
jerna haft olika ekonomi, vilket troligtvis fört med sig olika prioriteringar inom familjerna. Av
det följer, att de båda slöjdgruppernas mödrar troligtvis levde mer olika än tabellerna kan
berätta.
Vi har noterat att i fem av familjerna har modem ett mellanskiktsyrke och fadern ett
arbetaryrke. Har det förändrat könsrollmönstret i dessa familjer? Troligtvis inte, eftersom många

69 Jämf Hedman & österberg (1984)
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arbetare förknippar kroppsarbete med "manlighet” och skrivbordsarbete och med "kvinnlighet".70
Moderns yrke blir därför inget hot mot faderns manlighet.
Att över huvud taget tala om klassheterogenitet i dessa familjer är tveksamt. Både modem med
sitt ofta lågbetalda yrke i ett kvinnodominerat fält och den yrkesutbildade fadern befinner sig
i en klassmässig gråzon.77 De har yrken, som inte helt självklart skall organiseras i antingen TCO
eller LO. Om vi hade haft uppgifter om föräldrarnas faktiska position, makt och lön på
respektive arbetsplatser skulle vi förmodligen finna mer av heterogenitet mellan föräldrarna i
vissa av textillärarnas s k klasshomogena familjer.
Liksom hemma hos textillärarna, är hemarbetsuppgiftema starkt könsdifferentierade. Det är
m a o en särartsideologi som gäller. Det är ett förhållande, som trä&metallslöjdlärarna
accepterar, uppskattar och inte gärna vill ändra på. De är liksom textillärama nöjda med sin
barndom. Deras berättelser andas trygghet och harmoni i den sammanhållna kärnfamiljen. Vissa
sprickor kan vi dock ana i idyllen. Några av dem talar om kontaktlöshet och tystnad i hemmet.
En tystnad de inte tycker om, men som de tror är vanligt förekommande i många hem.
Trots att familjesituationerna inte varit identiska, är det ändå mycket som tyder på, att det även
hemma hos trä&metallslöjdlärarna är mycket som påminner om ett borgerligt familjeideal. Engels
(1939) kritiserade skarpt det idealet, eftersom det gör kvinnan till proletär och mannen till
borgare.72 Kvinnan kan befrias från slaveri endast om hon själv deltar i det samhälleliga arbetet,
dvs lönearbetet. För att göra detta möjligt måste hushållsarbete och barnavård församhälleligas,
menade han.75
Men majoriteten av arbetarna har inte följt Engels råd.74 Både i fackföreningarna och i de
framväxande folkrörelserna, som dominerades av män, formulerades reformkrav som skulle göra
det möjligt för vanliga arbetare att låta hustrun stanna hemma och ta hand om hem och barn.
Man krävde försörj ningstillägg för gifta män, som hade försörjningsansvar. Att på detta sätt ta
utgångspunkten i arbetarfamiljens behov, när man i fackföreningarna formulerade kraven på
skälig lön för arbetaren, har varit en internationell företeelse ,75 Hemma hos trä&metallslöjd
lärarna har visserligen drygt hälften av mödrarna deltagit i avlönat yrkesarbete, men hushålls
arbetet och barnens vård har de själva stått för. Liksom i trä&metallgruppens familjer har de
flesta arbetarfamiljer genom tiderna försökt leva upp till det borgerliga familjeidealet.
Har trä&metallslöjdläramas föräldrar också försökt leva upp till det borgerliga arbetslivsidealet

70 Jmf Willis (1977) och Bengtsson (1983,1985).
71 Jmf Ahrne et al (1987) och deras resonemang om denna gråzon och klassamhällets förändring.
72 Se även Bebel (1885) och Zetkin (1904,1905,1972).
73 Jmf Platons idealstat. Platons samlade skrifter. (1984)
74 Nu skall vi komma ihåg, att även Engels vacklade, när det gällde synen på kvinnors arbete. Varken Engels eller
Marx protesterade när l:a Internationalen år 1866 antog en resolution mot kvinnoarbete. (Hirdman (1987) s 132ff.)
I ett verk menade han också att produktivt samhälleligt kvinnoarbete upplöser familjen och demoraliserar barnen. I
samma verk tycker han kvinnan blir okvinnlig som yrkesarbetande och mannen som kastrerad om han gör
hushållsgöromål. (Engels 1913 s 147)
75 Jmf Hoel (1983) s 153. Ambjörnsson (1978 s 54) menar, att det fanns ett intresse från borgarklassens sida, att
arbetarklasskvinnoma skulle införliva den borgerliga familjeideologin. Om det lyckades skulle kvinnorna identifiera sig
mer med sin familj än med sin klass och därmed komma att fungera som stötdämpare i klasskampen.
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genom att bejaka tanken om fri konkurrens och strävan att klättra socialt eller håller de fast vid
den kollektiva klasskampen? Willis (1983) visar vilka konflikter som kan uppstå inom arbetar
kollektivet mellan dem som vill klättra på karriärstegen och dem som vill fortsätta att vara
arbetare. De senare ser på de förra som klassförädare och "kärringaktiga". Trä&metallslöjdlärarna har, trots att de haft negativa skolupplevelser, till synes gjort en klassresa uppåt och
genom att själva bli lärare. Dokumenten ger inga belägg för att klassresan varit fylld av konflik
ter inom familjen.
"Har haft bra stöd av mina föräldrar hela tiden. Dom har tyckt att det varit ett bra yrke.
Att få så bra & bred utbildning lära sig mycket & mycket tips & råd.”
(Blivande trä&metallslöjdlärare)

Visserligen skriver endast två av dem om föräldrarnas inställning, men å andra sidan skriver
de inte heller om något motstånd från dem. En orsak kan vara, att det inte finns något
motstånd mot yrkesavancemang inom familjen. Många fäder befinner sig själva en bit upp på
LO-stegen. Det är inte så många av dem som arbetar på "golvet". Ca hälften av de yrkesarbe
tande mödrarna hade hade, när trä&metallslöjdlärarna var 7 år, redan tagit klivet in i ett
mellanskiktsyrke.
En annan orsak kan vara att arbetarkulturens symboler, ett rörligt och bullrigt kroppsarbete till
skillnad mot manchettyrkenas stillasittande, både följer med in i slöjdlärarutbildningen och in i
skolans slöjdsal. Visserligen är trä&metallslöjdlärarutbildningen en högskoleutbildning, men med
den korta utbildningstiden och de förhållandevis låga intagningskraven, åtmistone vad gäller
utbildningsnivå, ligger den på en annan nivå än övriga högskoleutbildningar. Trä&metallslöjd
lärarna själva uppfattar lärarutbildningen som en praktisk icke-akademisk utbildning. I skolan
räknas slöjden som "handens" ämne. En trä&metallslöjdlärare arbetar inte vid skrivbordet.
”Bara en sak var säker. Jag ville absolut inte sitta vid ett skrivbord...”
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
"Sen kunde jag inte tänka mig att plugga någon teoretisk linje efter nian...”
(Blivande trä&metallslöjdlärare)

Även om beslutet om att gå en slöjdlärarutbildning inte varit konfliktfyllt, verkar inte familjen
tagit särskild aktiv del i det. Ett tyst godkännande kan vi läsa in mellan raderna. Trä & metall
slöjdläraren skriver direkt eller indirekt att han själv bestämt sig för att bli slöjdlärare.
Personer som inspirerat honom mest var slöjdläraren eller manliga arbetskamrater. Ett visst
inflytande som förebild har far, men framför allt morfar och farfar haft. Släktträden visar, att
det funnits hantverkare i släkten två generationer bakåt. Det är med andra ord en manlig
manuell kultur, som varit ledstjärnan. Kvinnor har inte haft så stort inflytande över deras liv,
enligt trä&metallslöjdlärarna.
De skillnaderna vi har kunnat iakta mellan slöjdgrupperna vad gäller direkt eller indirekt
påverkan från föräldrar, menar många är ett utslag av klasskillnader.7° Medelklassbarnens föräld
rar har högre utbildningsambitioner för sina barn än vad arbetarklassbarnens föräldrar har. De
anstränger sig också i sin uppfostran att utveckla, för den framtida yrkes- och sociala karriären,
lämpliga egenskaper.
76 Jmf ex Ve som hänvisar till genomgångar av socialisationsforskning (1977 s 106), Arnman Jönsson (1989).
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Vi kan dock inte utesluta att även trä&metallslöjdlärarnas föräldrar haft höga studieambitioner
och aktivt försökt "sporra" sina bam till att klättra socialt.77 Att trä&metallslöjdlärama, som ju
alla med ett undantag är män, ordar mindre om familjerelationer, kan vara ett medvetet eller
omedvetet uttryckssätt.
Jag hittar inget speciellt mönster i slöjdgrupperna för om familjerna haft olika ambitioner för
döttrar och söner vad gäller utbildningsnivån. Däremot har vi tidigare konstaterat att könsmönstret påverkar val av yrkesinriktning.
Det är som tidigare nämnts den manliga manuella koden som varit ledstjärnan för trä & metallslöjdlärarna. Om aversionen mot teoretiska studier är ett familjearv eller om det framför allt
är skolan, som utvecklat den, kan vi inte säkert veta. Som trä&metallslöjdlärama uttrycker sig
i dokumenten, verkar de ha samspelat. Den mindre läsvana hemmiljön påverkar förmodligen
hemkänslan i "pluggskolan", vilket ger dem och skolan skolsvårigheter. Skolsvårighetema gör att
valmöjligheterna minskar efter 9:an. De val som sedan görs är inom de praktiska s k "manliga"
linjerna och inom den manuella "manliga" yrkessektorn. Vad som givit dem styrka att påbörja
högskolestudier är svårt att veta. Det vi vet är, att utbildningens längd och innehåll varit en
viktig förutsättning.
Betraktar vi de grova linjerna är det i två olika sociala klassmiljöer de båda slöjdlärargrupperna
har skolats. Det som förenar grupperna är; dels den manuella präglingen, som i textillärarnas
fall är förenad med en teoretisk sådan; dels särartstänkandet vad gäller könsdifferentieringen i
hemmen.
Mot kvinnans underordnade ställning och självuppofffande liv opponerar sig textillärarna. De
uppskattar däremot de kvinnliga arbetsuppgifterna t ex kvinnlig slöjd. Trä&metallslöjdlärarna
accepterar könsdifferentieringen i hemmet. Båda grupperna bejakar den manuella koden.
Trä&metallslöjdlärama opponerar sig mot den intellektuella koden.
Båda grupperna för familjetraditionerna vidare. Ingen av dem har egentligen brutit mot varken
traditionella klass- eller könsval. De har valt ett medelskiktsyrke inom den offentliga sektorn,
som endast indirekt kan sägas ha makt och inflytande över samhällsutvecklingen. Inom den egna
yrkeskåren har slöjdläraren en relativt låg status.
Vilka önskningar och behov har de uttryckt på vägen?
När textillärarna argumenterar för sitt yrkesval poängterar de, att de vill fortsätta att utveckla
den kvinnliga hantverkstraditionen. För att kunna göra det har de känt behov av att ha en
grund att stå på ; en utbildning som garanterar dem försöijning. De ser inte familjen och
mannen som en försörjningsgaranti. De planerar därför rationellt sitt eget barnafödande. Ingen
av dem har egna barn. Barn får inte förhindra deras studie-och yrkeskariär. De tänker inte
särskilt mycket på sig själva som mödrar i en framtid och menar att det inte påverkat deras
yrkesval. Studier och yrke sätts främst. I bakgrunden hamnar argument som; intresse av barn och
ungdomar och vad slöjdläraren och slöjdämnet kan ge eleverna. Textillärarna skriver ofta med
inlevelse och värme om personliga relationer. Vi kan anta, att det är viktigt för dem med
levande icke-förtingligade relationer.

77 Skillnader inom klasserna finns beroende på familjernas olika typer av kapital ex kulturellt-, socialt- och
ekonomiskt kapital, menar forskare som inspirerats av Pierre Bourdieu. Jmf i Sverige ex Palme 1989, Hultqvist 1988,
Broady 1985.

45

Trä&metallslöjdlärarna har tre tunga skäl för sitt yrkesval: De vill arbeta med slöjdhantverk; de
är intresserade av barn och ungdomar och de vill göra en insats för barnen i skolan. Några tar
i sammanhanget upp hur de kan medvetandegöra barnen om hantverket som alternativ till
industritillverkningen inte minst ur miljösynpunkt. De tycker att slöjdläraryrket ger dem möjlig
heter att få ett friare och mindre monotont arbete. Loven och de korta schemabundna
arbetsveckorna hägrar också. Ett skäl till att de vågade språnget in i högskolan är, att
utbildningen är ett-årig och praktisk. Det finns en ovilja att skriva om den totala livssituationen
i framtiden. Att de själva redan är eller kan bli fäder i en framtid berörs inte.
Låt oss använda de idealtypiska rationalitetsbegreppen i en analys av de båda grupperna.
Det finns en hel del av budskapet: "Var och en är sin egen lyckas smed" i textillärarnas
uppsatser. De skriver med utgångspunkt från sig själva, sina intressen och sina möjligheter.
Både uppsatserna och gruppdiskussionerna visar, att textillärama utgår från att deras plats är
i yrkeslivet och inte i en kommande familj. Disskussionerna om eventuella kommande barn
fokuserades utifrån dem själva som konkurrerande individer på en hård arbetsmarknad. Ett
undantag har vi funnit, nämligen kvinnan som blev gravid. Hon valde att satsa på barnet och
barnets far. Enkät och släktträd visar, att kvinnan kommer från en arbetarmiljö.
Att sätta individen istället för familjen i högsätet är inget som vi brukar förknippa med kvinnlig
omsorgsrationalitet. Är detta ett uttryck för hur den objektiva rörelse som pågår i det
senkapitalistiska samhället påverkat människomas inre subjektiva upplevelser och handlingar?75
Har den av tradition kvinnliga omsorgsrationaliteten genomgått en djupgående kollektiv föränd
ring? Breder den individualism, som mer förknippas med ett tekniskt rationellt tänkande ut sig
också över omsorgsstrategier?
En hel del talar för det. Visserligen finns det ingenting av teknisk-begränsad effektivitet och
"raka spår" i textillärarnas livshistorier. Hälften av dem har "slösat" en hel del energi på att
prova sig fram i livet, innan de beslutat sig för att bli textillärare. Vi kan dock vända på
resonemanget och se deras livslopp som ett ytterst effektivt sätt att lära känna sig själv på. En
ekonomisk vinst har det naturligtvis inte inneburit, men inte heller så stor ekonomisk förlust.
De flesta har löneararbetat och inte bedrivit särskilt långvariga studier.
Det textillärarna argumenterar för står helt i överensstämmelse med det officiella jämlikhetsbudskapet och budskapet om konkurrens på lika villkor. Det budskapet genomsyrar också
skolpolitiken. Det vi bevittnar kan lika gärna vara ett inlärt sätt att uttrycka sig på. En hel del
talar också för ett omsorgsrationellt argumenterande av textillärama. Det sätt på vilket de både
skriver och berättar om mänskliga relationer, visar att de i mötet med sina medmänniskor önskar
varma istället för förtingligade relationer.
Vi kan också se deras yrkesval som ett uttryck för en omedveten omsorgsrationalitet och
familjeorientering. Kanske är kvinnorna ännu för unga för att diskutera en blivande familjebild
ning? Resutatet av deras yrkesvalsstrategi blir ändå att de, innanför de möjligheter som står till
buds i samhället, bäddat för att kunna förena yrkeskarriär med omsorg om egna bam. En
utbildning, en grund att stå på är ett viktigt materiellt skäl för textillärama. De är medvetna om,
att utbildning och yrke är nödvändiga för kvinnor. Äktenskapet är inte längre den trygga
försörjningshamnen. De har också klart för sig att moderskapet inte bör komma innan de är
färdiga med utbildningen. De inser att samhället inte har mycket att ge en outbildad kanske
78 Det menar ex Ziehe (1989) och Ganetz (1989).
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ensamstående mor.79 De har valt ett yrke, som inte binder dem till arbetsplatsen hela dagen,
även om de skulle komma att arbeta heltid.
Att inte skriva om vad textillärare kan göra för barn och ungdomar i skolan, kan naturligtvis ses
som ett individualistiskt resonemang. Man kan också se det som ett strategiskt sätt för en
textillärargrupp att uttrycka sig på. Gunnarsson (1989 s 19ff) visar via Gaskell (1986) och
Cockbum (1981) att beteckningen kvalificerat arbete definieras på ett sådant sätt, att kvinnors
arbete framstår som okvalificerat. Det är särskilt markant i orsorgs- och servicearbeten. Normen
för kvalifikation, åtminstone inom industri- och hantverksarbete, har sina rötter i skråhant
verket, menar Gunnarsson. Kanske är det därför textillärama är noga med att lyfta fram sina
kunskaper i och intresse av hantverksteknikema och tona ner den fostrande komponenten i
textilläraryrket. Den uppfattningen förde också trä&metallslöjdlärarna fram i gruppdiskussionen.
Även trä&metallslöjdlärarna är dubbeltydiga och kan speglas ur de båda rationaliteterna. Vi kan
se deras val av den ett-åriga utbildningen som ett utslag för den tekniskt begränsade tesen:
"Störst möjliga utdelning för minst möjliga insats." Men då gäller utdelningen utbildningskapitalet
inte det ekonomiska kapitalet. Som tidigare nämnts ger ett arbete i vissa branscher inom
hantverks- och industrisektorn högre lön. De är också individinriktade i den meningen, att de
byter arbete för att själva få ett mindre monotont arbete. De vill ha ett arbete där de kan få
större makt att själva bestämma över arbetets innehåll. Som lärare får de både ansvar för och
kontroll över arbetet. De får också möjligheter att själva bestämma mer över sin tid, då inte
hela arbetsdagen är schemalagd.
De kopplar dock inte, liksom inte heller textillärama, ihop en kombination av yrke/familj. De
har inte valt yrke med tanke på att det skall passa en familj. De har dock, liksom textillärarna,
ordnat förhållandena så, att en sådan kombination är möjligare än om de valt ett 8.00-17.00yrke med bunden arbetstid.
Mycket talar också för att trä&metallslöjdlärarnas argument uttrycker en form av omsorgsrationalitet. De skriver varken i termer av effektivitet eller om människor som objekt. Både de
äldre och de yngre uttrycker ett intresse och en omsorg om skolbarnen, trots att de inte borde
göra det. De borde inte göra det, eftersom de så starkt hävdar särartsideologin i hemmet och
där är det inte männen som står för omsorgen om barnen.
Vi får istället söka förklaringen i yrkeslivets värld. Arbetarkollektivet omfattar nämligen
väsentliga drag av solidaritets- och omsorgsrationalitet. Det är särskilt tydligt uttryckt i de äldre
arbetargenerationerna. Kanske har trä&metallslöjdlärarna blivit fostrade till ett sådant ideal av
far, farfar och morfar? Kanske har de egna "misslyckade" skolerfarenheterna och erfarenheter
från "verkstadsgolvet" förstärkt solidaritets- och ansvarskänslan för "utsatta"; både för utsatta
människor och för utsatt miljö?
Hildur Ve (1977 s 111) utvecklade en modell för att visa förhållandet mellan köns- och
klasspecifik socialisering. Hon påpekar att begreppen i modellen skall ses som idealtypiska.

79 Jmf Cwejman & Fürst (1988).
80 Jmf Ve (1977), Gunnarsson (1989) och Hoel (1980)
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KÖN
Pojke - arbetsliv

Flicka - familj

borgerlig

1. individorienterad
konkurrensmotiverad

2. familjeorienterad
konkurrensmotiverad

arbetar

3. individorienterad
solidarisk

4. familjeorienterad
solidarisk

KLASS

Har modellen någon relevans för mina data, som samlades in 10 år senare? Eftersom
kvinnor i textilläramas generation yrkesarbetar i större utsträckning än deras kvinnliga
äldre släktingar gjorde borde en förändring av flickors familjeorientering kunna vara möjlig.
Mycket tyder på att "mina” unga barnlösa textillärare är mer individorienterade än
familjeorienterade. Även Ve fann i sin studie (ibid s 113) att kvinnor från borgerliga
familjer har en tendens till individorientering och att de mycket oftare än andra kvinnor
är motståndare till det traditionella könsmönstret. Vi kan se från mina data, att det
framför allt är mellanskiktets kvinnor som protesterar mot könsmönstret i sina hemmiljöer.
En kvinna i gruppen visade sig vara familjeorienterad, när hon pga graviditet avbröt sin
utbildning långt innan förlossningen, för att leva samman med den blivande fadern. Hon
kommer från ett arbetarhem. Om en förändring verkligen ägt rum, vilket mitt material är
för litet för att kunna belägga, har det skett med mannen som norm.
Eftersom män i trä&metallslöjdläramas yngre generation numera får krav på sig från
yrkesarbetande kvinnor att ta del i hemarbetet borde, på motsvarande sätt, individoriente
ringen påverkas mot kvinnan som norm. När det gäller trä&metallslöjdlärama är det ytterst
tveksamt. Det mesta talar för att tabellens kategorier för män från arbetarklassen passar
in på trä&metallslöjdlärama; att en förändring inte ägt rum. Möjligen kan deras val av
yrke med inte helt bunden arbetstid och det faktum att de är solidariskt orienterade ses
som en förutsättning för en kommande förändring.
Margot Bengtsson (1987) har under 1980-talet undersökt unga akademikermän och
majoriteten av dem visade stort intresse för att i en framtid skaffa barn och dela eller helt
ta över ansvaret för vården av barnen. Om de verkligen menar allvar med sina påståen
den återstår att se. Hon fann dock en intressant sammanhållande faktor hos dessa män.
Ju högre utbildning mödrarna till dessa unga män har och ju mindre moderns utbildning
och yrke har skilt sig från faderns, desto större behov av att ta del av skötseln av egna
barn uttrycker de. Hon har också funnit att ju lägre utbildning modern har, ju mindre
kvalificerat yrke hon har eller om hon är hemmafru, d v s ju mer hennes utbildning och
yrke skilt sig från faderns, desto mer av en "i princip-inställning” visar sönerna. Det
innebär att de i princip var villiga att vårda bam, men att det i just deras fall var omöj
ligt. Om dessa slutsatser också kan överföras på arbetarklassfamiljer är oklart.

Avslutningsvis undrar jag:
Innebär det faktum att slöjdlärarna, som själva vare sig brutit mot traditionella klass- eller
könsval, går in i lärarutbildningen med Anna-Maria Lenngrens ambition för den
uppväxande generationen; "Bliv vid din bågsöm.." Har de valt slöjdläraryrket för att de
egentligen inte vill arbeta i förändrande syfte?
Vi kan konstatera, att mycket talar för det. Men mycket i deras livshistorier talar också
för att det finns förutsättningar för att de kan få ambitioner att vara spjutspetsar för
jämlikhet i vår senkapitalistiska kultur. Deras sätt att uppvärdera hantverket kan innebära,
att de vill verka för en jämlikhet mellan sociala klasser. Deras erfarenheter av uppväxt
i mindre städer och orter kan vara förutsättningen för ett arbete för jämlikhet mellan
landsbygd och stad. Förutsättningar finns för att särskilt textillärama kommer att vilja
medvetandegöra sina elever om den kvinnliga kulturens värde och maktassymmetrin mellan
könen. Förutsättningar finns också för att särskilt trä&metallslöjdlärama kommer att verka
som spjutspetsar för natur- och miljövård.
Oavsett vad som varit den egentliga anledningen för dessa kvinnor och män att bli textilrespektive trä&metallslöjdlärare, är det en lyckans dag, när de får påbörja sin utbildning.
För den absoluta majoriteten är det ett första hands-val och många har kämpat hårt för
att få en plats på utbildningen. De har höga studieambitioner och är beredda att satsa
mycket på att överföra den manuella kvinnliga hantverkskulturen respektive den manuella
manliga hantverkskulturen till både pojkar och flickor i skolan.
"Helt fantastiskt går ej beskriva hur glad jag är.” (Blivande trä&metallsläjdlärare)
"Och här är jag nu!... Det finns absolut insen tvekan om, att det här är det rätta
jag valtr (Blivande textillärare)

Vad händer på lärarutbildningarna?
Hur finslipas spjutspetsarna i lärarutbildningssmedjan?

Forts följer i nästa rapport.
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MOTIV TILL VAL AV TEXTILSLÖJDLÄRARYRKET
Min egen arbets- och utbildningshistoria efter grundskolan fram till ht 1986.
Beskrivning av instruktionsti1Ifället:
Inledningsvis berättade jag om innehållet i Arbetsmarknadsdepartementets rapport
"Sida vid sida" från 1985. Vi hade sedan en förutsättningslös "Brain-storm" där
vi listade tänkbara skäl till varför en människa väljer den utbildning och det
yrke som hon gör. Vi diskuterade också våra egna erfarenheter av val. Jag berätta
de att möjligheten att kunna kombinera familjeliv och yrkesarbete hade varit
ett viktigt skäl för mig att välja läraryrket (alla lovledigheter). Den aspekten
hade inte berörts under den tidigare diskussionen. Efter denna inledning gav jag
muntligt följande instruktion:
Skriv om din egen arbets-/utbildningshistoria efter grundskolan fram till ht 1986,
när du just kommit in på texti 11ärarutbildningen i Umeå. Berätta om de personer
eller händelser som du tycker har påverkat dig eller varit förebilder för dig när
du valt utbildning/arbete. Det kanske var så, att du i vissa situationer inte hade
något egentligt val. Det blev annorlunda än du från början hade tänkt dig. Det kan
ju också ha varit så, att inget/ingen egentligen har påverkat dig. Du har valt
fritt efter eget förnuft. När började tankar på textillärarutbildning att ta form?
Vilken betydelse tänker du dig att utbildningen skall ha i en framtid - yrkes
mässigt men också i privatlivet?
Nyckelord skrivna under instruktionens gång på "svarta tavlan".
Vägen från grundskolan till texti11ärarutbildningen i Umeå
+ Situationer
+ Förebilder
+ Aktiv påverkan
+ 1:a, 2:a eller tredjehandsval
+ Förväntningar på textillärarutbildningens betydelse i framtiden (yrkesmässigt
och privat)
Slutligen gavs tid för frågor.

bi laga c
UNIVERSITET
jogiska institutionen
l-Marie Berge

Namn:

1. Ange på nedanstående " flyttlivslinje" i vilka orter Du bott.
Exempel: Britt-Maries "flyttlivslinje".
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Din "flyttlivslinje".
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2.

Vilken sysselsättning hade Din far när Du började skolan?
Du kan satta flera kryss.
Anställd på heltid.................... (

)

Arbetslös.......................... ..........

(

)

Anställd på deltid..................

(

)

Sjuk/sjukledig...................

(

)

Egen företagare...... ............

(

)

Barnledig.............................

(

)

Studerande.................................. (

}

Skötte familjens hushåll........

(

)

Qn han arbetade, vilket yrke hade Din far när Du började skolan?

3.

Har det inträffat några större förändringar därefter?

2.

4. Vilken sysselsättning hade Din mor när Du började skolan?
Du kan sätta flera kryss.
Anställd på heltid................. (

) Arbetslös.................

(

)

Anställd på deltid................. (

) Sjuk/sjukledig......................... (

)

Egen företagare......................

(

) Barnledig..................................

(

)

Studerande...............................

(

) Skötte familjens hushåll___

(

)

Om hon arbetade, vilket yrke hade Din mor när Du började skolan?

5. Har det inträffat några större förändringar därefter?

6. Ange den högsta utbildningen som Dina föräldrar avslutat.
far

mor

Folkskola

(

)

Grund-, real-, flickskola

(
(

)
)

( )
c )
( )

t
(
(

)
)
)

t
(
(

Yrkes-, fack-, folkhögskola
Gymnasieskola
Universitet/högskola
Annan utbildning,

)
)
)

ange vilken

7. Levde Dina föräldrar tillsammans under Din
grundskoletiden)?________ ______

uppväxttid (barndoms- och

Om nej
Hur gammal var Du när de separerade? __________ ________
8. Tycker Du att Du haft lika god kontakt med båda Dina föräldrar?
Om nej:
Med vem har Du haft mest kontakt?

3.

9.

Fanns det andra personer(Förutom föräldrar och syskon) boende i hemmet
under Din uppväxttid (barndoms- och grundskoletiden)?_________________
Om ja:
Berätta vilka de var och vilka ev. huvudsysselsätttningar de hade.

10.

Vi1 ka utbildningsvägar och yrken har Dina syskon valt?

11.

Vilken huvudsysselsättning hade Dina morföräldrar under sin aktiva
yrkesperiod?
Morfar:_______________________________ _____________ _
Mormor:
Ange den högsta utbildning som Dina morföräldrar avslutat.
morfar
mormor
Folkskola

(

)

(

Grund-,real-, flickskola

(

)

c )

Yrkes-, fack-, folkhögskola

(

)

(

)

Gymnasieskola

(

)

(

)

Universi tet/högskola

(

)

- (

)

Annan utbildning,

(

)

(

)

)

Ange vilken
Vilken huvudsysselsättning hade Dina farföräldrar under sin aktiva
yrkesperiod?
Farfar:
Farmor:

14.

Ange den högsta utbildning som Dina farföräldrar avslutat.
farfar

fa rmor
(

)

(

)

Yrkes-, fack-, folkhögskola

)
( )
t )

t

)

Gymnasieskola

(

)

(

)

Universitet/högskola

(

)

t

)

Annan utbildning,

(

)

(

)

Folkskola
Grund-, real-, flickskola

(

\

Ange vilken.

15.

Hur var arbetsfördelningen i hemmet under Din uppväxttid (barndomsoch grundskoletiden)? ______________________

5.

16.

Har Du några synpunkter på arbetsfördelningen,som du vill delge mig?

17.

yad tycker Du speciellt har präglat Din uppväxtmiljö?

18. Har Du egna barn?
Nej ( )
Ja ( )
Kön

Född år

19. Om ja; Hur har Du löst barntillsynen under studietiden?

6.

20. Jag a'r tacksam for alla synpunkter och funderingar angående Ditt
yrkesval, som Du tror jag kan ha glädje av i projektet.

Textillärare 25 år

Lärare
(Universitet/högskola)

Ingenjör
(Gymnasium)

Jordbrukare
(Folkskola)

Jordbrukare
(Folkskola)

Statstjänsteman
(Yrk/Fack/F olkhögskola)

Kamrer
(G ru nd/Real/
Flickskola)

Trä & metallslöjdlärare 33 år

Chaufför
(Folkskola)

Maskinsnickare
(Folkskola)

Pappersarbetare
(Folkskola)

Bagerska
(Folkskola)

Filare på varv
(Folkskola)

Hemmafru
(Folkskola)
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Tabell 4:1.

Faderns arbete när textillärarna (Tx) och trä&metallslöjdlärarna (Tm) började
skolan.
Tx
Antal

%

Tm
Antal

13

52

1

6
1
1
1
1
1
1
1

24
4
4
4
4
4
4
4

-

-

-

-

1

5

-

-

1

5

KOMMERSIELLT ARBETE
konsult
kamrer
affärsbiträde

2
1
1

8
4
4

2

10

-

-

LANTBRUKS-,SKOGS- OCH FISKERI
ARBETE
lantbruk
jord- och skogsbruk
jord-/skogsarbete & annan sysselsättning

5

GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
gruvarbetare

ARBETE
NATURVETENSKAPLIGT,TEKNISKT
SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT,
HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT
ARBETE
ingenjör
tekniker
högskolelärare
lektor
rektor
lärare i yrkesinriktade ämnen
pastor
kommunalkamrer
ADMINISTRATIVT ARBETE
KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT
ARBETE
Ej specificerbar uppgift

TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
postiljon
chaufför
TILLVERKNINGSARBETE
Eget småföretag
verkmästare
arbetare
SERVICEARBETE
eget småföretag
vaktmästare
MILITÄRT ARBETE
officer
PERSONER MED EJ ANGIVEN
YRKESTILLHÖRIGHET
sjukledig
TOTALT

%
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

5
5

20

2

10

4
1

16
4

1

5

-

-

1
1

4
4

_

-

-

-

-

-

3

14

-

-

-

-

2

5
10

4

16

-

-

-

-

1

5

38
10
5
24

8
2

-

-

-

4

16

5

-

-

-

-

2

-

-

-

25

-

1

1
-

-

100

10
5
5

1
5

5

1

5

1

5

21

102

Bilaga 4
Tabell 4:2.

Moderns arbete när textillärarna (Tx) och trä&metallslöjdlårarana (Tm) började
skolan.

ARBETE
NATURVETENSKAPUGT.TEKNISKT
SAMT SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT,
HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT
ARBETE
kartritare
assistent på SCB
sjuksköterska
sjukvårdsbiträde
arbete på barnhem
kvällsvakt på elevhem
lärare
förskolelärare
ADMINISTRATIVT ARBETE
KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT
ARBETE
läkarsekreterare
kontorist

Tx
Antal
6

-

1
1
1
1

%
24

-

4
4
4
4

Tm
Antal

%

6

29

1

5

-

-

-

-

2

10

-

-

5

1

-

-

2

8

-

-

-

-

2

10

-

-

-

-

-

-

3

14

-

-

2
-

10
15
5
5

-

KOMMERSIELLT ARBETE
butiksbiträde

2
2

8
8

1
1

LANTBRUKS-.SKOGS- OCH FISKERI
ARBETE1

4

16

-

-

lantbruk
jord- och skogsbruk

3
1

12
4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
TRANSPORT OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
postkassörska

-

.

-

-

2
2

10
10

SERVICEARBETE

-

-

-

-

MILITÄRT ARBETE

-

-

-

-

PERSONER MED EJ ANGIVEN
YRKESTILLHÖRIGHET
hemmafru (heltid)
studerande

12

48

9

42

11
1

44
4

8
1

38
5

TOTALT

25

100

21

100

TILLVERKNINGSARBETE
arbetare

1En av textillärarnas och de båda trä&metallslöjdlärarnas lantbrukarmödrar har angivits som hemmafruar i
enkäterna. Som hemmafruar har de också markerats i denna tabell.

Bilaga 5
Tabell 5:1. Farfars och morfars arbete. Textillärare.

YRKE
JORDBRUK MED BINÄRINGAR
bonde
torpare (bergssprängare)
renskötare
jordbruk & skogsarbete
dräng & lantbrukare
bruksfogde på sockerbruk
skogsförman
mejeriföreståndare
lantbrukare på slottet
INDUSTRI OCH HANTVERK
fabrikör
möbelsnickare
kopparslagare o diverse
konstgjutare (ved&kolaffär)
smed
målare
verkstadsarbetare
sågverksarbetare
fabriksarbete
bergssprängare (torpare)
grovarbetare (rallare)
HANDEL OCH SAMFÄRDSEL
ved och kolhandlare (torpare)
egen företagare
tillsyningsman på saluhall
läkemedelsförsäljare
linjearbetare
järnvägsarbetare
rallare (grovarbetare)
vågarbetare
ALLMÄN FÖRVALTNINGSTJÄNST
hovrättsråd
häradsskrivare
docent, lektor, rektor
lärare
förbundssekreterare
statstjänsteman
expeditionsföreståndare
vaktmästare
TOTALT

Farfar
antal

%

12
11
1

48
44
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

28

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
(1)
(1)

4
4
4
4
4
4
4

2
(1)
1
-

-

-

-

-

-

1

%

14
7

56
28

-

-

1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4

2
1
1

8
4
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5

20

4

1
1
1

4
4
4

4

-

-

-

-

4
1
1

16
4
4

-

-

-

-

-

-

-

Morfar
antal

-

1
1

4
4

25

100

-

-

1
1

4
4

4

16

-

-

-

-

4
4
4
4

1
1
1
1
-

25

-

100

Tabell 5:2. Farfars och morfars arbete. Trä&metallslöjdlårare.

YRKE
JORDBRUK MED BINÄRINGAR
hemmansägare
jordbrukare
lantbrukare (bysnickare)
jordbruk (skeppsbygge)
lantbrukare (träskomakare)
mejeriförman
INDUSTRI OCH HANTVERK
eget sågverk
egen speceriaffär
byggherre
snickare (skogshuggare)
bysnickare (lantbrukare)
maskinsnickare
träskomakare (lantbruk)
smed
bagare
målare
rörmokare
hissmontör/verkmästare
brädgårdsarbetare
skogshuggare (snickare)
industriarbetare (sjöman)
HANDEL OCH SAMFÄRDSEL
eget företag
kapten i svenska handelsflottan
försäkringstjänsteman
buss och taxichaufför
busschaufför
vågmästare
sjöman (industriarbetare)
skeppsbyggare (jordbrukare)
varvsarbetare

Farfar
antal
5,(1)
3
1
(1)
-

1
7,(2)
1

%
24,(5)
19
5
-

5
33,(10)
5

-

-

1
(1)
(1)
1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1
6.(1)
1
1
1
1
1

-

Morfar
antal
8
1
6
-

-

(1)
6,(1)
-

1
-

1

-

-

29,(5)
5
5
5
5
5

38
5
29

-

5

5
5
5
5

%

-

29,(10)
-

5
-

5
-

(1)
1
1
1
1

5
5
5
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
1

19
5

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

-

-

(1)
1

-

-

-

5

-

-

-

-

2

10

ALLMÄN FÖRVALTNINGSTJÄNST
kommunalkamrer

1
1

5
5

-

-

ÖVRIGT
dog tidigt
dog i kriget
morfar okänd
vet ej

2
1

10
5

-

-

14
5
5
5

TOTALT

-

3
1
1
1

1

5

-

-

21

101

21

100

-

Tabell 5:3.

Farmors och mormors arbete. Textillärare.

Farmor
antal

YRKE
JORDBRUK MED BINÄRINGAR
bonde
jordbruk (skolmåltidspersonal)
jordbruk (piga)
jordbruk (sömmerska)
renskötare
INDUSTRI OCH HANTVERK
handarbetsaffär (hemmafru)
sömmerska
sömmerska (jordbruk)
stärkning av skjortor (hemmafru)

%

10

40

10

40

20

O)
1

4
12

3

12

3
1

2

8

1
1

4
4
4

1

4
3

12

1

4
4
4

1

1
1

1

4

HUSLIGT ARBETE
piga (hemmafru)
piga (lantbruk)
hembiträde (hemmafru)
kokerska

2
1

8
4

1

4

TOTALT

24,(12)

(1)

ALLMÄN FÖRVALTNINGSTJÄNST
lärarinna
skolmåltidspersonal (jordbruk)
baderska

4

2
1

8
4
4

2

8

1

4

1

4

1

9.(3)
9
(stärkning av skjortor)
(piga)
(hembiträde)
(handarbetsaffär)

6,(3)
5

%

(1)

HANDEL OCH SAMFÄRDSEL
kamrer
posttjänstemanftelegrafist
telefonist

ÖVRIGA
hemmafru
hemmafru
hemmafru
hemmafru
hemmafru

Mormor
antal

36,(12)
36

9.0)
9

36.(4)
36

O)
(1)

O)
(1)
25

100

25

100

Biiaga 5
Tabell 5:4.

Farmors och mormors arbete. Trä&metallslöjdiårare.

YRKE

Farmor
antal

%

JORDBRUK MED BINÄRINGAR
bonde
lantbruk (fabriksarbete)

3
3

14
14

INDUSTRI OCH HANTVERK
bagerska
sömmerska
arbeterska strumpfabrik
flaskpacketerare
fabriksarbete (lantbruk)

3
1

14
5
5
5

HANDEL OCH SAMFÄRDSEL
kamrer
telefonist
affärsbiträde
servitris

3

14

1
1

5
5
5

ALLMÄN FÖRVALTNINGSTJÄNST
sjukvårdsbiträde
sjukvårdsbiträde (hemmafru)
hemsamarit

2
1

10
5

1

5

HUSUGT ARBETE
hembiträde (hemmafru)
kokerska

1

5

1

5

ÖVRIGA
hemmafru
hemmafru (hembiträde)
hemmafru (sjukvårdsbiträde)
vet ej

9
8

43
38

1

5

21

100

TOTALT

1
1

1

Mormor
antal
5,(1)
5
(1)

%
24.(5)
24

2

10

1

1

5
5

1
1

5
5

1

5

1

5

(1)

(5)

(1)
12,(1)
10
1
(1)
1
21

57,(5)
48
5
5
101
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ANGIVNA SKÄL FÖR VAL AV UTBILDNING.
(n = antal avgivna orsaker. En person kan ange flera orsaker. Varje person (ip) förekommer
dock endast en gång under varje rubrik.)
Textillärare
(n=27 ip=22)

Trä&metallslöjd
(n=47 ip=24)

A. INTRESSE FÖR YRKET
Konstnärlighet .............................................................. 2
Personlig utveckling ................................................... 1
Ämnet .............................................................................. 12
Arbeta med händerna................................................. 8
Skaparglädje...................................................................... Arbete med barn och ungdom................................. 3
Lärare
......................................................................... 1
Vad slöjdläraren kan göra
för människor och natur ........................................... 0
Human arbetsvärld...................................................... 0
Inte plugga teori............................................................ 0
Omväxlande arbete...................................................... 0

B. ARBETSMARKNADSSKÄL

(n=13 ip=9)

Ekonomisk trygghet/
utbildning i botten ........................................................ 7
Utbildningen som sådan ............................................. 0
Bred utbildning ................................................................. Kort utbildning....................................................................Nytt arbete ...................................................................... 4
Bra arbetstider/ferier...................................................... 2

C. VIKTIGA PERSONER
SOM PÅVERKANSKALLOR

(n=44 ip=24)

Mor
.............................................................................. 12
Far
............................................................................ 5
Familjen ......................................................................... 0
Syskon............................................................................ 1
Farmor/Mormor .............................................................. 10
Andra kvinnor i släkten .............................................. 3
Andra kvinnor .............................................................. 1
Farfar/Morfar ................................................................. 1
Kamrat ............................................................................ 4
Arbetskamrat...................................................................... Pojkvän............................................................................ 3
Lärare ............................................................................ 3
SYO
......................................................................... 1
Böckernas pedagoger................................................. 0

D. ANDRA ORSAKER

(n=11 ip =9)

Upptäcka nya delar av Sverige.................................
Närhet till viktig person..............................................
Studieortsstrategi .........................................................

6
4
1

0

0
9
5

2
11
4

11

1
2
2

(n=14 ip=11)

1
1
2
4

6

(n=20 ip=17)

0
2
1
0

0

4

0
2
1
8

1
1

ARBETSRAPPORTER FRÄN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ UNIVERSITET
Tidigare i denna serie utaivna rapporter:
1. FORSKNING OM UTBILDNING - En litteraturstudie av nordisk forskning om manliga och
kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nordisk forskning om
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - EN Enkätstudie bland ledare i 29 idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBEREDANDE OCH TEORETISKA
GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuundersökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En litteraturgranskning
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH PROBLEM. En rapport inom
projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga.
Sten Henrysson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER MED LÄRARE INOM
GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och
prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland ledare i 26
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN
FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983.
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKUGA ORGANISATIONERS OCH SKOÜÖVERSTRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE
OCH KOPPUNGEN SKOLA-ARBETSUV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 1850-1919.
Christina Florin och Ulla Johansson.
18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En rapport inom projektet
"Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga". Sara Henrysson och Sten Henrysson.
19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. Kvinnor från
tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av antagningssystemets
effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.

22. LÄSFÖRSTÅELSE som

funktion av subjektivt inducerade variationer i läshastighet.

Jarl Backman.
23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, BETEENDE OCH HÄLSA. En
kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt.
Karin Rönnerman.
26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren under utbildning och i
arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och kanske i morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1985/86
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsförsök mellan
gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH-SOUTH EDUCATION
RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Smapei och Margareta Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i läroböcker i
samhällskunskap.
Edmund Edholm.
34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ.
Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.
36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619-1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av utbildning, karriär och
familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1986/87
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsförsök mellan
gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN.
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.

45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA UTVÄRDERAS? Rapport från en
konferens med låg och mellanstadielärare samt lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. UtbikJningshistoria ur ett
tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...? Ideology and reality in Swedish Educational
Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till analys av en
världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN. En studie om
målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 kommuner.
Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om förutsdättningar,
ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 kommuner. Umeå
kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA.
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - utveckling?
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Göteborgs
kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Tierps
kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner.
Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner.
Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 228 högstadieelever
från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. Bamhälsovårdsöverläkare och
samordnande sjuksköterskor och barnolycksprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Karlstads
kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner.
Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.

65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Svalövs
kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1987/88
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Uppsala
kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXTLÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
74. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS SÄRSKILDA
SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 1: Specialförbundens utvecklingsprojekt.
Staffan Karp.
75. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Faluns
kommun.
Tommy Jacobson.
76. LEVER SAMVERKAN VIDARE? En uppföljningsstudie av lokalt initierade projekt inom
lågstadiesatsningen.
Karin Rönnerman.
77. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR? VAR? HUR? 1988-1989.
En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
78. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS SÄRSKILDA
SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 2. Specialförbundens och Distriktsförbundens satsningar, åtgärder, ekonomiska
satsningar och upplevda effekter.
P G Fahlström.
79. BARNHÄLSOVÅRDEN OCH BARNSÄKERHETSARBETE. BVC-sjuksköterskor och föräldrar om
barnolycksprofylax.
Boel Henckel.

